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FakuIta strojní
Katedra materiálu a strojí renské  metalurgie

HoDNocENÍ  BAKALÁŘsKÉ  pnÁce
Jmé no studenta: Michal Pekovió

Vedoucí  bakalářské  práce: lng' Ivan Vorel

Hodnocení  vyznač Ie La -] 
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

Student Michal Pekovió prokázal při zpracování  té matu bakalářské  práce velký zájem
a iniciativu. Pro zpracování  reš erš ní  č ásti práce musel pracovat s řadou pramenů
psaných v anglické m jazyce. Podí lel se velkou měrou na pří pravě vstupní ch
materiálů  pro experimentální  č ást' Aktivně se podí Iel na pří pravě a návrhu
experimentáIní  č ásti práce. Student sám navrhoval postupy tepelné ho zpracování ,
sám prováděl veš keré  metalografické  rozbory pomocí  řádkovací ho elektronové ho
mikroskopu. Velkou iniciativu projevil rovněž  v pravidelných konzultač ní ch hodinách.

Doc. lng. Milan Edl, Ph.D.
děkan FST

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 ení X

Formální  uspořádání  a ú prava X

Posouzení  podobnosti -)
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Navrhovaná výsled ná klasifikace
(nehodí cÍ  š krtněte):

V Plzni dne: 5' č ervna 2018

výborně

debř€
nevyh€vď
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děkan FST


