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Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Josef Sedlák 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Diplomová práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Práce je rozdělena do teoretické a experimentální části a jejich poměr je vyvážený. 

Jednotlivé kapitoly jsou seřazeny v logickém sledu a uvedené údaje mají vzájemnou 

návaznost. Z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce i jejich úplnosti je práce  

dobře koncipovaná. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Práce obsahuje vysvětlení teoretických pojmů týkajících se hodnoceného tématu a principů 

experimentálního stanovení v teoretické části. Praktická část podrobně uvádí výsledky 

experimentů, včetně tabulek a grafů. Závěr práce obsahuje velmi dobře provedenou diskusi 

zjištěných poznatků, včetně uvedení změn, ke kterým u hodnoceného  parametru nastávájí při 

změně vlhkosti, a rozbor dvou variant chování vlhčeneých vzorků při zkoušce. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Práce obsahuje výsledky velkého počtu experimentů, které byly použity také pro porovnání 

jednotlivých způsobů měření vlhkosti. U jednotlivých měřicích metod jsou uvedeny údaje o 

preciznosti měření, i když porovnání jednotlivých metodik není kvantifikováno. V práci není 

uveden celkový seznam vzorků. Diskuse výsledků je obsáhlá a obsahuje dobře formulované 

závěry.  

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

    Nové poznatky jsou obsahem kapitoly 5, kde jsou uvedeny podrobnosti k průběhu 

vzněcování suchého a vlhčeného dřeva.  

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Studijní materiály obsahují vhodně vybrané publikace k danému tématu, včetně 

zahraničních odborných publikací. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Formální i jazyková stránka jsou na dobré úrovni. Některé obrázky nejsou kvalitní.  

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    V práci je uveden rozbor zjištěných poznatků, které jsou vhodné pro publikování 

v odborném časopise.    

 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

 

10. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

výborně 
      

 

 

 

 V   Ostravě-Výškovicích   dne 13. 5. 2016   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


