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Bodové ohodnocení práce na základě jednotlivých kritérií:

přiměřurost rozsahu
vyuátí odborné literatury vrtahujía se k zadanému tématu
adekvátnost pouátých experimentríúních postupů
zpracování qýsledku
vyvození závěr&, příp. navržení dalšího postupu
logicka stavba práce, proviízanost textu s obrázlry, tabulkami apod'
citace literatury
jazyková úroveň
grafioká úprava a přehlednost
prezentace dat
kvalita obrazku

Dílčihodnocení: uyborně-m

Slovní hodnocení zaměřené na splněníjednotlivých cílů, přínos práce ajejí celkovou úroveň:

Diplomant se pokusil rozpracovat velice naročné téma diplomové práce, Podobná práce nebyla na katedře doposud
řešen4 což anaěně ztíálo podmínlry zpracovitm diplomové práce. obyklá kapitota Teoretická ěást nebo Souěasný stav
řešené problematiky je tady nahraeen kapitolou Úvod. Nešťastně zvolené členění kapitol nepřispívá k pře}rlednosti
práce, přesto je teoretická část zpracovaná velmi dobře' Po vysvětlení základních pojmů se diplomant ?ab!,val
vywětlením problémů prahů a prahové koncepcg psycho$ákálních metod a škrálovacích technik. Autor se

anačného počtu typograficlcých chyb, Literatura neni citovaná v souladu s ČsN Iso 690. Více graťr nemá
popsané osy, mnoho graffi popisuje osy nepřehledně, včetně sptývajících popisku graffi. Drobné nejednotnosti v
nazvech veličin (např. směrodajná odchylka a standardni odchylka, aj.). Kapitola Diskuse chýí' experimentálni postupy
a diskuse jsou slouěeny do jedné kapitoly. Některé podkapitoly jsou nepřehledné pro absenci detai|nějšího popisu.
Semam rkÍatek obsahuje jen zlomek zkatek, zkratky často nejsou vysvětlené v te*u.

Otazky pro obhajobu:

l. Vysvětlete výpočet intervďu spolehlivosti (rov. 1.20); 2. Vysvětlete, proč nejsou všechny matematické vztahy v práci
číslované; 3' Zkompletujte rovnici 2.5;4. Zjišténáhodnota prahu byla AE = 5,24. Jaká byla tato hodnota v porormání s
publikovanými výsledky?

Celkové hodnocení:

Závérďná práce Lulcíše Sommera splňuje zadání,
doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasiÍikovat stupněm velmi dobře.
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