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Výsledek kontroly plagiátorství:
Dle podorobné inspekce aktuálně dostupných výsledků kontroly plagiátorství z IS/STAG
předkládná DP není plagiát.
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

A - výborně.
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):
Dipomantka měla nelehký úkol, a to jak po teoretické, tak i praktické stránce. Byla první,
kdo se daným modelem jeřábu of fy Inteco u nás zabýval, přičemž dostupná literatura k němu je
výhradně cizojazyčná a spíše na úrovni doktorského studia (většinou příspěvky z mezinárodních
konferencí a časopisecké publikace, příp. disertace). Z tohoto důvodu bylo třeba více konzultovat
a dolaďovat teoretickou i praktickou část práce. Nicméně celkově oceňuji zodpovědný přístup

studentky k řešení zadaného problému a její snahu dostát co nejlepšímu řešení. Vzájemnou
příkladnou spolupráci hodnotím taktéž velmi kladně.
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