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v pří sluš né m polí č ku

Vedoucí  diplomové  práce:

Hodnocení  vyznač te

x) v pří padě urč ité ho procenta podobnosti (nad 5%) se vyjádří  k podobnosti vedoucí
DP ve slovní m hodnocení  DP.

Výsledná klasifikace je dána celkovým subjektivní m (nikoliv matematickým)
prů měrem hodnocení , uvedené ho v tabulce.
Hodnocení  DP doplňte slovní m vyjádření m. Hodnocení  by měla vyjadřovat iniciativu,
soustavnost práce, pravidelnost konzultací  a reakce studenta na připomí nky
vedoucí ho práce. Nejedná se o odborný posudek

Navrhovaná výsled ná klasifikace
(nehodÍ cí  š krtněte):
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Hlediska hodnocení
diplomové  práce

UROVEN
výborná velmi dobrá dobrá nevyhovují cí

Splnění  rozsahu zadání X

odborná ú roveň práce X

Aplikovatelnost v praxi X

VyuŽití  studiem zí skaných znalostí X

lniciativa při řeš ení  problé mů X

Koncepč nost v pří stupu k řeš ení X

Formální  uspořádání  a ú prava X

Posouzení  podobnosti -) %

V Plzni dne: 8.6.2018.

Podpis

Doc. lng. Milan Edl, Ph.D.
děkan FST



FAKULTA STROJNí

HoDNoGENí  DlPLoMoVÉ  pnÁce

Student pracoval na práci soustavně V rámci pravidelných konzultací

isamostatně. š ystematicky pracoval s doporuč enou literaturou a iniciativně

vyhledával a zpracovával dalš í  zdroje informací '
Peč livě a samostatně vypracoval teoretickou č ást práce a prakticky provádě-l

některá experimentální  měřeni,';e;icnz výsledky přehledně zpracoval a samostatně

piá""or jejicrr diskuzi. Aktivně se mnou spolupracoval a správně reagoval na moje

br'po'iňr.ý. Práci Vypracoval přehledně s dobým jazykovým i grafickým

vyjadřováňí m a samostátně zpracovanou fotodokumentací .
Výsledky práce prezentoval na soutěŽi studentských prací  SVoČ ' kde se

umí stil na 1. mí stě ve fakultní m kole.
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