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Fakultiia sttojní
Katecilra materidllu a strojí renské  metalurgle

HODNo0HNí  DIPLoMovÉ  pnÁce

Jmé no situdenta: Petn Samek

Vedoucí  diplclmové  práce. onrJřej Chocholatý

Hodnocení  vyzrrač te tI v pří sluš né m polí č ku

+) rr p'ří padě urč ité ho procenta podobnosti (nad 5%) se vyjádří  k podobnosti vedoucí
DP ve slovní m ho,lnocení  DP

Výs!ecirniá klasifikercer je dána cerlkovým subjektivní m (nrikoliv nnateniatickým)
prů měrem hcldnocelní , uveclené ho v'|abulce.

Hodnocr:rní  DP doplň]re slovní m vyjádření m. Hodnocení  by' měler vyjadřovat iniciativu,
soustavnost prácel, prravidelnost kcrnzultací  a reakce siurlenta na připomí nky
vedoucí ho práce. NlejetJná se o rrdborný posudek

Navrhcr v'aná výslednát klasifiL<ace
( nehodí t:";í  š krtnete) .

výborně
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V PlzrrÍ  ,*nu ť . e /{

Hllrediska hodlnocení
dÍ plromov,é  Í rráce

Splnění  rozsahu zadátní

ÚnovrŇ
výborná velmi dobrá dolbrá nrrvyhovují cí

X

odborná ú ro,reri priáco X

Aplikovatelnost v pra>ri X

VyurŽití  studiern zí skaných znalostÍ X

lniciatlva při řeš ení  pr"crblé mť r X

Koncepr;nost v pří stutrlu k řeš ení X

Formálrrri uspořádání  a ú prava X

Posotlzen í  pr:dobnosti n) a%

Doc. lng. Milan Edl, Ph.D.
děkan FST



Hodnocen í  diplomové  práce

Student: Petr Samek

Student Petr Samelk Vypracoval diplomovou práci na té ma: ,,Korozní  odolnost
heterogenní ho svaru na jaderné  elektrárně". Řeš ená problematika je velmi aktuální . Autor
velmi ú zce spo|upraco'val s prů mysloqými partnery. Nejen zadavatelem, ale i se
subdodavateli technologií . Během řeš ení  diplomové  práce si student osvojil metodiky
korozní ch Lněření  a telstů , které  vyŽil v praxi. Velmi podrobně se seznámil s problematikou

svařování ' Pracoval svědomitě a prů běŽně. Během diplomové  práce se sice nepodařilo
problé m zcela vyřeš it, ale ýsledky a závěry umoŽnily správně směřovat dalš í  výzkumný
postup. Práci klasifikuji známkou r4ýborně.
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