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Kritérium hodnocení 
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1. Aktuálnost použité literatury A - výborně 
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3. Zpracování teoretické části A - výborně 

4. Popis experimentů a metod řešení A - výborně 
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6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze A - výborně 
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Komentáře k diplomové práci: 
Vzhľadom na celkové zvládnutie riešenia diplomovej práce, pri ktorej diplomant preukázal 
schopnosť tvorivého prístupu, splnil stanovené ciele diplomovej práce, doporučujem diplomovú 
prácu k obhajobe. Diplomant bol aktívny, pracoval s cudzojazyčnou literatúrou a bol samostatný. 
Oceňujem množstvo nových poznatkov pre oblasť výroby dutých profilov, diplomant pracoval  
samostatne a všetky testy zvládol vyhodnotiť v súlade s cieľmi DP. DP je na vysokej odbornej 
úrovni a prináša poznatky pre pomerne zaujímavú oblasť, akou je aplikácia kompozitných 
materiálov v športovom, medicínskom a inom priemysle, kde za postupne v konštrukciách rôznych 
aplikácií nahradzujú profilmi s tradičných materiálov, materiálmi kompozitnými.   
Diplomová práca bola preverená na pôvodnosť a originalitu diplomovej práce v systéme 
Theses.cz., s výsledkom ,Práca nie je plagiát. (0%) Diplomová práca je pôvodná.      
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