
Hodnocení struktury a obsahu práce:

Náplň práce je v souladu s tématem a zásadami 

pro zpracování práce:

Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují:

Rozsah práce odpovídá stupni odborné práce a 

zpracovávanému tématu:

Hodnocení práce se zdroji:

Student využíval dostatečné množství 

informačních zdrojů vztahujících se k tématu:

Student prokázal schopnost pracovat s 

použitými informačními zdroji:

Student zvolil vhodný postup řešení k naplnění 

cíle:

Student v práci používal správnou odbornou 

terminologii vycházející z řešené oblasti:

Hodnocení dalšího využití náplně a výsledků 

práce:*

Formální úprava práce:

Po formální stránce práce odpovídá 

požadavkům na odbornou práci:

Práce je vhodně doplněna obrázky, tabulkami a 

přílohami:

V práci se vyskytují gramatické chyby:

Poznámky k hodnocení 

Otázky k obhajobě
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*u prakticky zaměřených prací se hodnotí využitelnost pro praxi, u teoreticky zaměřených prací se hodnotí možnost aplikace teorie v praxi nebo jako základ pro další 

zpracování

Oponent: doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.

Práci hodnotím celkově stupněm

Celkové hodnocení (známku stanovuje oponent BP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)

Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků:

Na základě výše uvedeného hodnocení závěrečnou práci k obhajobě

Student nevyužil v bakalářské práci poslední ze zdrojů odborné literatury dle zadání bakalářské práce. Neobvykle kromě tabulek a obrázků používá i 

číslování grafů, což by mělo být zahrnuto pod obrázky. U jednotek veličin by se nemělo používat lomítko. Bylo možné více zapracovat na formální 

úpravě, včetně odstranění úpozornění na revize textu. Je zřejmé, že student na vypracování bakalářské práce vynaložil velké úsilí. Kladně lze hodnotit 

detailní analýzu problematiky i vlastní návrhy na základě sofistikovaného měření. Student měl proto na bakalářské práci zapracovat nejen po odborné 

stránce, ale i po stránce formální, což je hlavním důvodem sníženého hodnocení (zřejmě dokončování textu bylo prováděno v časové tísni). Jinak by 

bakalářskou práci bylo možné hodnotit zcela bez problému.

1) Zopakujte stručně, z jakého důvodu jste vybral právě v bakalářské práci uvedená místa měření. 2) Kdybyste měl možnost, která další místa v 

Pardubicích by bylo vhodné doporučit k měření? 3) Můžete se vyjádřit k výše uvedeným připomínkám formální povahy k textu práce?


