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Hodnocení práce: A B C D E F 
  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 
 1. Obtížnost zadaného úkolu       
 2. Splnění všech bodů zadání       
 3. Práce s literaturou a její citace       
 4. Úroveň jazykového zpracování        
 5. Formální zpracování – celkový dojem       
 6. Logické členění práce       
 7. Vhodnost zvolené metody řešení       
 8. Kvalita zpracování teoretické části       
 9. Kvalita zpracování praktické části       
10. Výsledky a jejich prezentace       
11. Závěry práce a jejich formulace       
12. Přínos práce a její využití       
13. Spolupráce autora s vedoucím práce       
 
Celkové hodnocení práce:       
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého 
uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

B - velmi dobře. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 
Hlavním cílem práce bylo vytvoření programu v Matlabu pomocí GUI, který dovolí simulovat 
statické a dynamické charakteristiky na vybraném matematickém modelu průtočného chemického 
reaktoru pro libovolnou volbu vstupních veličin a hlavně bez nutnosti změny programového kódu. 
Tento cíl byl splněn i když je zde určitě možnost program ještě více rozšířit a propracovat.  
Práci bych vytkl hlavně absenci informace, v jaké verzi Matlabu byl program vytvořen. Tato 
informace je důležitá hlavně z toho důvodu zpětně nekompatibilitě programů v GUI ve starších 
verzích Matlabu. 
 
 



 

Dotazy: 
1. Jak by se dal program ještě doplnit a co by se na něm dalo vylepšit? 
2. Proč byly jako vstupní veličiny zvoleny zrovna průtoky qr a qc, když je tam možnost více 
vstupních veličin? 
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