
 

 
OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
Student: ZDRÁHAL PETR Oponent: Ing. Petr Skočík 

    

Studijní program: Inženýrská informatika 

Studijní obor: Bezpečnostní technologie, systémy a management 

Akademický rok: 2012/2013   

    

Téma bakalářské 

práce: 
Elektroakustické detektory v laboratorních cvičení 

 

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 praktické části       

9. Výsledky a jejich prezentace       

10. Závěry práce a jejich formulace       

11. Přínos práce a její využití       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent 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 bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Proč jste při zpracování Vaší BP nevyužil i doporučené literární zdroje vedené pod čísly 4  

a 5 v zadání k této práci? 

2. Výroba plošného spoje pro utrazvukový detektor byla zadána externí firmě nebo jste ho vyrobil 

Vy sám? 

3. Jaké vylepšení Vámi realizované úlohy navrhujete do budoucna? 

 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

 

Připomínky mám pouze formálního charakteru, např. na str. 21 a 22 uvedené vzorce 3 až 9 jsou bez 

jednotek. Tyto vzorce jsou uvedeny bez jednotek i v praktické části. Musím podotknout, že se jedná 



 

o zcela zbytečné chyby a do budoucna je nutné se těmto chybám vyvarovat. Jazyková úprava práce 

a překlepy v textu nikterak nesnižují obsahovou hodnotu práce.    
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