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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 A - výborně 

3. Zpracování teoretické části A - výborně 

4. Popis experimentů a metod řešení A - výborně 

5. Kvalita zpracování výsledků A - výborně 

6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze A - výborně 

7. Formulace závěrů práce A - výborně 

8. Přístup studenta k diplomové práci A - výborně 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  A - výborně 

https://portal2.utb.cz/portal/studium/isstag/plagiaty.html?pc_phs=-718753040&pc_mode=view&pc_windowid=7864&pc_publicnavigationalstatechanges=AAAAAA**&pc_phase=render&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAENzg2NBMBAAAABQAJcHBfbG9jYWxlAAAAAQACY3MACnBwX3JlcVR5cGUAAAABAAZyZW5kZXIACnBwX3BvcnRsZXQAAAABAA9QbGFnaWF0eVBvcnRsZXQAB3BwX3BhZ2UAAAABAAdwbGFnaWF0AAxwcF9uYW1lU3BhY2UAAAABAAVHNzg2NAAAAAA*&pc_type=portlet&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXeZAAlwcF9sb2NhbGUAAAABAAJjcwAKcHBfcmVxVHlwZQAAAAEABnJlbmRlcgAKcHBfcG9ydGxldAAAAAEAD1BsYWdpYXR5UG9ydGxldAAHcHBfcGFnZQAAAAEAB3BsYWdpYXQADHBwX25hbWVTcGFjZQAAAAEABUc3ODY0AAhhZGlwSWRubwAAAAEABTU1Njc2AAdfX0VPRl9f#SUBG7864
https://portal2.utb.cz/portal/studium/isstag/plagiaty.html?pc_phs=-718753040&pc_mode=view&pc_windowid=7864&pc_publicnavigationalstatechanges=AAAAAA**&pc_phase=render&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAENzg2NBMBAAAABQAJcHBfbG9jYWxlAAAAAQACY3MACnBwX3JlcVR5cGUAAAABAAZyZW5kZXIACnBwX3BvcnRsZXQAAAABAA9QbGFnaWF0eVBvcnRsZXQAB3BwX3BhZ2UAAAABAAdwbGFnaWF0AAxwcF9uYW1lU3BhY2UAAAABAAVHNzg2NAAAAAA*&pc_type=portlet&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXeZAAlwcF9sb2NhbGUAAAABAAJjcwAKcHBfcmVxVHlwZQAAAAEABnJlbmRlcgAKcHBfcG9ydGxldAAAAAEAD1BsYWdpYXR5UG9ydGxldAAHcHBfcGFnZQAAAAEAB3BsYWdpYXQADHBwX25hbWVTcGFjZQAAAAEABUc3ODY0AAhhZGlwSWRubwAAAAEABTU1Njc2AAdfX0VPRl9f#SUBG7864
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Komentáře k diplomové práci: 
Tomáš Kužela pracoval na své diplomové práci během celého navazujícího magisterského studia. 
Jeho přístup byl samostatný a aktivní, neomezoval se jen na plnění instrukcí vedoucího, ale snažil 
se sám navrhovat postupy řešení problémů. V průběhu práce se musel seznámit se značným 
množstvím metod teoretické chemie, a to jak uživatelsky, tak i teoreticky. Velmi samostatně 
přistoupil i k sepsání teoretického úvodu práce, při čemž dokázal zpracovat velké množství 
literárních zdrojů v českém i anglickém jazyce. Především však provedl obrovské množství výpočtů 
metodami kvantové chemie i molekulové dynamiky a získal zajímavé výsledky, které jistě poslouží 
jako výchozí bod k dalšímu pokračování tohoto projektu a publikacím v odborných časopisech. 
Jeho práce je tedy přínosem nejen pro něj samotného, ale i pro výzkumný tým, jehož byl součástí. 
Proto práci s radostí doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm A – výborně. 
 
Práce prošla systémem Theses pro kontrolu plagiátorství a žádná shoda s porovnávanými pracemi 
nebyla shledána. Práce tedy není plagiátem. 

Otázky vedoucího diplomové práce: 
Nejsou. 

 

 

Ve Zlíně dne 20. 05. 2020                    

 

Podpis vedoucího diplomové práce 

 


