
Posudek vedoucího diplomové práce

Student: Bc. Linda Sziillósiová
Téma práce: Tvorba obrazců bezpečnostního tisku pomocí termochromních a

konvenčních ofsetových barev

Bodové ohodnocení práce na základě jednotliých kritérií:

aktivita, iniciativa
samostatnost, invence
schopnost zorganizovat si práci ke splnění časového rozvrhu
mnoŽství r,ykonané praktické práce, zručnost, pečlivost
schopnost aplikovat studiem získané pozratky
vyuŽití odborné literatury vztahující se k zadanému tématu

schopnost navrhnout experimentální postupy k řešení práce
zvládnutí experimentálních metod, soft waroých ap likací apod.

schopno st utřídit, zhodnotit a systemati cky zpr acov at ziskané lrysledky
schopnost v}.vodit závěry
logická stavba práce, provázanost textu s obrázky' tabulkami apod.

citace literatury
jazyková úroveň
graťlcká úprava a přehlednost
prezentace dat
kvalita obrázků
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Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.

Dílčíhodnocení: výborně-m

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

odevzdaná práce studentky Lindy SzÓllósiové se zabývá řešením praktické aplikace termochromních
barev pro účely bezpečnostního tisku. Zejménalzelryzdvihnout aktivitu studentky během vypracovávání
práce. od samého začátku studentka svědomitě zpracovávala literámí zďroje,lceré následně lyužila k
návrhu svého experimentu. Vytvoření testovacích obrazců a jejich časově náročné proměřování se také

setkalo s velkou pečlivostí.

Počáteční problémy se zvládnutím qýpočetní metodologie a jistých poÍíŽí s využitím zák|adni

matematiky, vedli časové tísni při lyhodnocení wýsledků' Studentce by se dala v}'tknout menší míra

samostatnosti a z toho lyplývající snižená schopnost utřídění a áodnocení qýsledků'

Práce předkládaná k obhajoběje logick7 a přehledně členěna' s kvalitní grafickou úpravou. Autorka se

ovšem nelyvarovala některych gramatických prohřeškům, např. shoda přísudku s podmětem; v práci jsou

rovněŽ místy ponechány terminologické prohřešky. Výsledky jsou prezentované ve srozumitelné formě a

jsou doloŽeny řadou příloh, které postup a qýsledky práce zpřehledňují.

Celkové hodnocení:

Závěrečná práce Lindy SzÓllósiové splňuje zadání,
doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasiÍikoYat stupněm výborně-m.
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