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Fakulta strojní
Katedra materiálu a strojí renské  metalurgie

HoDNocENí  BAKALÁŘsKÉ  pnÁcr
Jmé no studenta: ondřej Stach

Vedouc;í  bakalářské  práce: lng. Soňa Beneš ová, Ph.D'

Hodnocení  vyznač te tr v pří sluš né m polí č ku

x) v pří padě urč ité ho procenta podobnosti (nad 5%) se vyjádří  k podobnosti vedoucí
BP ve slovní m hodnocení  BP.

Výsledná klasifikace je dána celkovým subjektivní m (nikoliv matematickým)
prů měrem hodnocení , uvedené ho v tabulce'

Hodnocení  BP doplňte slovní m vyjádření m. Hodnocení  by měla vyjadřovat iniciativu,
soustavnost práce, pravidelnost konzultací  a reakce studenta na připomí nky
vedoucí ho práce. Nejedná se o odborný posudek

Hlediska hodnocení
bakalářské  práce

ÚnoveŇ
výborná velmi dobrá dobrá nevyhovují cí

Splnění  rozsahu zadáni X

odborná ú roveň práce X

Aplikovatelnost v praxi X

VyuŽití  studiem zí skaných znalostí x

lniciativa při řeš ení  problé mů x

Koncepč nost v pří stupu k řeš eni X

Formální  uspořádání  a Úprava x

Posouzení  podobnosti -) 0 o/o

Navrhovaná výsled ná klasifikace
(nehodí cí  š krtněte):

výborně
velmi
d€bře
nevyh€vď

Slovní  hodnocení  :

Student pracoval aktivně a samostatně, problematika ho zají má a je předpoklad, Že
dané  té ma bude i nadále rozví jet a věnovat se ultrazvukové mu svařování '

Doc. lng. Milan Edl, Ph.D.
děkan FST
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V Plzni dne: 30. 5. 2018
Podpis

Ý předloŽené  prácije velmi kvalitně provedena mj. reš erš ní  č ást, kdy student č erpal

taŘe z cizqazýč né  literatury a vývořil struč ný, přehledný a výstiŽný text, kteý by

ňohl být póuž it k dalš í mu š tuoiú , k odborné mu š kolení  nebo k výuce. Navrhuji proto

hodnotit práci známkou výborně.
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děkan FST


