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Komentáře k diplomové práci: 

Diplomová práce je zameraná na štúdium prevedenia strojných a ručných bandáži čiel  

rotorových vinutí synchrónnych generátorov v spoločnosti TES. Diplomová práca je 

spracovaná prehľadne, literárna rešerš je zameraná na danú tému, s množstvom 

experimentálnych výsledkov v praktickej časti.  

Prístup diplomanta bol od zadania diplomovej práce veľmi aktívny, pravidelne sa 

zúčastňoval na konzultáciách a v prístupe navrhovania, konštrukčného riešenia a výroby  

kompozitných materiálov bol samostatný. Z pohľadu prepojenia výsledkov diplomovej práce 

a praxe sú výsledky veľmi významné pre spoločnosť TES, a.s., ktorá túto tému iniciovala. 

Diplomovú prácu riešil komplexne, od návrhu prípravku na experimentálne testovanie, 

samotnej výroby vzoriek a následné  testovanie. Výsledky spracoval samostatne a prehľadne, 

vrátane ich vyhodnotenia.   

Vzhľadom na celkové zvládnutie riešenia diplomovej práce, pri ktorej diplomant preukázal 

schopnosť tvorivého prístupu, splnil stanovené ciele diplomovej práce, doporučujem 

diplomovú prácu k obhajobe.  

Diplomová práca bola preverená na pôvodnosť a originalitu diplomovej práce v systéme 

Theses.cz., s výsledkom ,Práca nie je plagiát. Diplomová práca je pôvodná. 
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