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Návrh zařízení pro zkoušky vnitřní balistiky 

 

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 teoretické části       

9. Kvalita zpracování praktické části       

10. Výsledky a jejich prezentace       

11. Závěry práce a jejich formulace       

12. Přínos práce a její využití       

13. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Výsledek kontroly plagiátorství:       

Kontrola plagiátorství z IS/STAG: nejvyšší míra podobnosti 0%.  

Vyjádření vedoucí: Bakalářská práce 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 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. 
 

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

Student Michal Konečný zpracoval bakalářskou práci na náročné téma, u jehož vypracování 

prokázal hluboké znalosti dané problematiky a zkušenosti z praxe. Z formálnho hlediska práce 

splňuje všechny požadavky, které jsou kladeny na kvalifikační práce na vysoké škole. Velmi 

precizně je dodržena šablona, formátování i práce s literaturou.  



 

Teoretická část obsahuje výborný terminologický a legislativní základ. Nosnou částí je praktická 

část, kde je vysvětlen současný stav, jsou vytyčeny problémy a následně je navrženo řešení. 

Výstupem je zařízení, které bylo zkonstruováno a testováno. Vypracováno je i srovnání 

s v současnosti používanou technikou. Práce obsahuje velké množství fotodokumentace a grafů 

z měření. 

 

Na závěr bych dodala, že práce překračuje rámec bakalářské práce svou kvalitou a rozsahem 

praktické části.   
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