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Vliv vlastností elastomerní tiskové
formy na kvalitu tisku

Bodové ohodnocenípráce na základě jednotliých kitérií:
aktivita, iniciativa
samostatnost.invence
schopnost zorgatizovat si práci ke splnění časovéhorozvrhu
množstvívykonanéprakticképráce, mrčnost,pečlivost
schopnost aplikovat studiem získanépoznatky
vyuŽití odborné literatury vztahující se k zadanému tématu
schopnost navrhnout experimentálnípostupy k řešenípráce
zy|ádnuti experimentálníchmetod, softwarol"ých aplikací apod.
schopnost utřídit, áodnotit a systematicky zpracovat získanéýsledky
schopnost lyvodit záv ěry
logická stavba práce, provázanost textu s obrrízky,tabulkami apod.
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Dílčíhodnocení: velmi dobře
Slovní hodnocenízaměřenéna splněníjednotlirnýchcílů,přínos práce ajejí celkovou uroveň:
Studentka Lenka Novríková si vybrala pro Svou závěrečnou ptáci zajimavé téma,kÍerése věnuje vlivu kompresibilní
wstvy na tiskové vlastnosti pryžových forem ve flexotisku. Je to noqý přístup, pfi kterém se přímo pod pryžovou
tiskovou formu na návleku aplikuje kompresibilní vrstva tvořená uzavřen;ými vzduchoými komůrkami.
Ptárci |ze vytnout několik nedostatku:
- většípočet drobných gramaticlcých chyb a menšípočetgraficlaých prohřešku
- u popisu štočkuNyloflex ACE není přílišjasný postup přípravy
- v práci se opakují podobnéodstavce texfu, lépeby bylo tuto problematiku popsat nazačátktta pak se na ni
odkazovat
- od str. 48 je v obrízcichu svislé osy použit popisek Plošnépokrýí na y.itisku, lépeby bylo jen Plošnépokrytí,
protože se váahuje i k tiskové formě
- v semírmu použiých zkratek nejsou uvedeny všechny *latky
. obr' 35 nastr' 76 neodpovídá skutečnosti
- v soupisu literatury by bylo vhodnějšípoužíttištěnézdroje, kteréjsou k dispozici v našíknihovně, než se odkazovat
na internetové stánlcy
Přes t5rtodílčínedostatky mázávěrečnápráce všechny náležitosti, studentka na ni pracovala svědomitě a se zračn;im
nasazením.Takéqýsledky, kterébyly v tétopráci zjištěny,jsou velmi zajímavéa jsou naěnýmpřínosem pro
praktické vyuŽití.

Celkové hodnocení:

Závérečnápráce Bc. Lenky Novákové splňuje zadání,
doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm velmi dobře.
V Pardubicíchdne23. května2016

