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Téma práce: Tiskové bany zvětšující po aplikaci tiskem svůj objem

Bodové ohodnocení práce na základě jednotliých kritérií:

aktivita, iniciativa
samostatnost, invence
schopnost zorgantzovat si práci ke splnění časového rozvrhu

množství lykonané praktické práce, zručnost, pečlivost

schopnost aplikovat studiem získané poznatky

wvžiÍi odborné literatury vztahljici se k zadanému tématu

schopnost navrhnout postupy k řešení práce

zvládnuti lyhledávacích metod. softwarových aplikací apod'

schopnost utřídit, zhodnotit a systematicky zpracovaÍ získané údaje

schopnost r,1vodit záv ěry
logická stavba práce, provázanost textu S obrázky, tabulkami apod'

citace literatury
jazýová úroveň
grafická úprava a přehlednost
prezentace dat
kvalita obrázlď

(max. 5)

J

J

3

4

J

4
J

4
J

J

3

4

4
J

J

3

Dílčí hodnocení: velmi dobře

S1ovní hodnocení zaměřené na splněníjednotlivých cílů, přínos práce ajejí celkovou úroveň:

Lucie Škramlíková vypracov a\abakaléřskou práci, která má zauko| shromáŽdit údaje o

tiskových barvách,které po aplikaci zvětšují svůj objem nebo je lze nanášet ve větších Vrstvách.

Studentka na ZaďÍ51ipracovala Samostatně , rozvrh\a si obsah arozsahpráce. Studentka výhledala

a zpracovala poměrně velký objem literatury a jiných zdrojů. V1'uŽila i zdroje zallraniěti, což se

V některych případech promítlo do práce nezvyklj/m slovosledem . Získané údaje jsou roztříděny

do jednotlivých kapitol, s minimem chyb a překlepů. Pro přehlednost by bylo lepší Se Více

odkazovat v textu na uvedené tabulky a obrázky. Také některé vyrazy a paséLž,e by potřebovaly

určité vysvětlení nebo doplnění. Terminologie v oblasti polygrafie a chemie je v několika

případech nepřesná. Práce vykazuje po grafické stránce určité nedostatky, textje vysazen do

bloku, některé řádky jsou však zaraženy doleva, také uvedené chemické vzorce by bylo vhodnější

přepracovat do jednotné úpravy.

Přes týo dílčí nedostatky má práce dobrou úroveň a je přínosem pro ziskání přehledu o těchto

speciálních tiskových po stupech.

Dotazk obhajobě: Reliéfní tisk se velmi často pouŽívá pro zhotovení slepeckého písma. Má tato

technologie budoucnost nebo předpokládáte iiný vwoj v této oblasti?

Celkové hodnocení:

Záv ér ečná p ráce Lucie Škramlíkové splňuj e zadání,
doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm velmi dobře.

Ing' Jiří Hejduk,Ph'D.

V Pardubicích dne 12. července 2012


