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Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Aktuálnost použité literatury A - výborně 

2. Využití poznatků z literatury B - velmi dobře 

3. Zpracování teoretické části B - velmi dobře 

4. Popis experimentů a metod řešení B - velmi dobře 

5. Kvalita zpracování výsledků B - velmi dobře 

6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze C - dobře 

7. Formulace závěrů práce C - dobře 

8. Přístup studenta k diplomové práci B - velmi dobře 

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  B - velmi dobře 

 

 



 
Vavrečkova 275 

762 72 Zlín 
 

Posudek vedoucího diplomové práce  Strana 2/2 
Verze 2015/05 

 

Komentáře k diplomové práci: 
Studentka Kateřina Tas (rozená Soukupová) k diplomové práci přistupovala se zájmem  
pravděpodobně také vzhledem k oblasti, ve které profesně působí. Na  poměrně náročné výrobě 
modelových vzorků, která byla uskutečněna již v létě roku 2014, se podílela aktivně a odpovědně. 
Stejně tak během odběrů a vzorkování v rámci skladovacího experimentu pracovala s pílí a 
pracovním nasazením. Nicméně v průběhu sepisování rešeržní části diplomové práce studentka 
zvolnila tempo, které nabrala před zahájením experimentů, což lze přisuzovat snaze splnit veškeré 
studijní povinnosti nezbytné pro úspěšné ukončení studia. Poměrně vysoké časové vytížení se tak 
projevilo v některých pasážích diplomové práce, které mohly být zpracovány s vyšší pečlivostí po 
hlubším proniknutí do problematiky. Přes výše uvedené je z mé strany jako vedoucího diplomové 
práce nezbytně nutné také zkonstatovat , že Bc. Kateřina Tas zmobilizovala veškeré úsilí před 
dokončením své kvalifikační práce a to i přesto, že se potýkala s vážnými technickými a časovými 
úskalími během stanovení a následně také vyhodnocení stěžejních  dat pro výsledkovou část 
diplomové práce. Tyto okolnosti  je tedy nutné vzít v úvahu pro hodnocení kvalifikační práce. 
Závěrem mohu říci, že Bc. Kateřina Tas splnila veškeré požadavky pro zhotovení diplomové práce, 
která nebyla systémem Thesis.cz posouzena jako plagiát (shoda 0 %) a práci hodnotím stupněm B  – 
velmi dobře.  

Otázky vedoucího diplomové práce: 
nemám 

 

 

V Zlíně dne 13.5.2015                    

 

Podpis vedoucího diplomové práce 

 


