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Bakalářská práce na téma,,Inovacevýuky předmětu metrologie na ISŠTE Sokolov.., v
rozsahu 39 stran práce a23 sttanpříloh,je členěnado devíti kapitol' znic|tž prvníje Uvod,
šestáZávěr, sedmá a osmá citace pouŽitých zdrojůa devátá kapitola zahrnuje přílohy.
PředloŽená práce k posouzení splňuje zadání V plném rozsahu. Cílem práce je:
Speciťrkovatzák|aďni poŽadavky pro výuku metrologie na ISŠTE Sokolov' návrh nových
formulářůpro zefektivněnívýuky a modernizacemetrologickélaboratoře.
V první kapitole Úvod autor v pěti kÍátkýchodstavcíchpopisuje, čímse bude zabývatv
následujícíchkapitolách' Je to tedy taková obsáhlejšíosnova bakalářsképráce.
V druhékapitole se autor věnuje krátce zákonu o metrologii a velice obšíměhistorii
metrologiea vývoji metrologiena českémuzemí.
Připomínku bych měl k hypertextovémuodkazu na straně 6, který jako citace pouŽitého
zdroje patří do zcela jinékapitoly. Dále v celé tétokapitole nebyly použity žádnéoďkazy na
citované zdroje v závěru práce, ačkoliv je zŤejmé,Že informace zďe uvedené,jsou výahem
nebo elektronickéliteraturynebo webovéhoprohlížeč,e.
buď z tištěné,
Třetí kapitola pojednává o škole, kde je inovovaný předmět vyuěován a o předmětu
metrologie s jeho poŽadavky, koncepcí, výukovou laboratoří, laboratorním řádem a
práce v ní.
bezpečnostní
U většiny převzatých informací v tétokapitole nebyly použity oďkazy na citované zďroje
(ažnaposlednípodkapitolu3.7).
V kapitole 4 se autor podrobně věnuje současnédokumentaci a návrhu nové dokumentace
slouŽícíjako protokol o měření.Nová dokumentaceby měla studentůmpomoci při správnosti
měření, při vytvoření protokolu z měření a sjednotit vzhled a úpravy protokolů všech
studentů.
Kapitola 5 ,,Modemizace metrologické laboratoře z hlediska technického vybavení..
popisuje současnýstav laboratoře a autorem navrŽenou modernizaci vybavení, kde autor
uvádí postup při výběru navrŽeným bodovým hodnocením dle vybraných hlavních kritériíi s
popsanýmpostupema příkladem.
V závěruje pak ve zkratce zhodnoceníveškeréčinnostiautorana bakalářsképráci.
Kapitoly, podkapitoly i informace v nich jsou logicky členěny.Všechnona sebe navazýe,
tkdyž v některýchmístechponěkud kostrbatě.
Největšívýhradu bych měl k odkazům na citované zdroje. V celépráci byl uveden povze
jediný oďkaz na citovaný zdroj (kapitola 3' strana 22), jíný odkaz na citovaný zdroj v textu a
ani u obrázkůnebyl.
Až na absenci odkazů na citované zdroje a nizký počet drobných nedostatků, ptáce
neobsahuje záv ažnéchyby.
Ztextu práce je patrné,Že autor se danéproblematice náIežitěvěnoval, jím navrhované
inovace a modernizacejsou vhodnéa stanovenécíle byly splněny.
Práci doporučujik obhajoběs následujícíklasifikací:
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