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 Diplomová práce byla zadaná Katedrou automatizace a počítačové techniky 

v metalurgii zabývá se nedestruktivní diagnostikou vnitřních vad organických materiálů - 

brambor.  

 V teoretické části práce diplomant charakterizoval nedestruktivní diagnostiku, její 

význam v průmyslovém a neprůmyslovém prostředí a jednotlivé metody nedestruktivní 

diagnostiky.  

 V praktické části práce diplomant provedl sérii diagnostických experimentů s využitím 

různých nedestruktivních diagnostických metod s cílem diagnostikovat vnitřní vady v 

bramborových hlízách a zhodnotit, která z použitých metod by byla vhodná pro aplikaci v 

potravinářském průmyslu. Na základě získaných výsledků diplomant provedl návrh 

diagnostické linky.  

Vlastní přínos diplomanta lze spatřovat ve schopnosti spojit teoretické znalosti získané 

během studia v rámci oborových předmětů, znalosti získané studiem literatury zabývající se 

danou problematikou a své praktické dovednosti a integrovat je do série systematicky 

provedených laboratorních experimentů s využitím různých nedestruktivních diagnostických 

metod od vizuální s využitím LED diod přes ultrazvukovou, termografickou až po 

radiologickou a do návrhu diagnostické linky. Rovněž je nutné kladně ocenit spolupráci 

diplomanta s vedoucím práce a s pracovníky radiologického oddělení MN Bohumín. 

Z práce je patrné, že diplomant porozuměl zadání diplomové práce a vypracoval 

koncepčně vyváženou a graficky dobře zpracovanou diplomovou práci. Rozsah každé 

z kapitol práce je přiměřený jejich obsahu.  

Dotazy k obhajobě na diplomanta: 

 Jaké jsou limitní hodnoty použitých diagnostických metod. 

 Jak probíhalo hodnocení jednotlivých použitých nedestruktivních diagnostických metod.  

 Pokud budeme diagnostické zkoušení považovat za zkoušku spolehlivosti, jak 

vyhodnocujeme zkoušky spolehlivosti.  

 

 

 

 



Celkové zhodnocení diplomové práce: 

 Lze konstatovat, že diplomant splnil zadání diplomové práce ve všech bodech 

a předložil úplnou diplomovou práci. Prokázal dobrou schopnost samostatné práce při řešení 

zadání práce a potvrdila své schopnosti a znalosti při řešení teoreticky i prakticky 

orientovaných problémů. Z těchto důvodů předloženou diplomovou práci doporučuji 

k obhajobě a doporučuji ji hodnotit klasifikačním stupněm   

„výborně“. 
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