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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání této diplomové práce považuji za mírně obtížnější, avšak spíše tendující k průměrné obtížnosti.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Veškeré body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce má logickou strukturu a jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Vytýkám zde však rozsah kapitoly 4. Návrh -

tato je velmi stručná, tzn. je v silném nepoměru k ostatním kapitolám. Práce je čitelná a pro čtenáře pochopitelná.
5. Formální úprava technické zprávy 88 b. (B)
 Typografické zpracování práce považuji za velmi zdařilé. Jazykovou stránku si nedovolím hodnotit.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Studijní prameny jsou zvoleny výborně. Jedinou drobnou výtku bych měl k aktuálnosti literatury - doporučil bych

využití co nejnovějších studijních pramenů. Převzaté části jsou snadno odlišitelné od vlastního přínosu studenta.
Citační etika nebyla porušena. Bibliografické citace odpovídají standardním zvyklostem.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizační výstup a provedené experimenty hodnotím velmi kladně. Totéž platí i pro zdrojové kódy, které jsou

přehledné a dobře strukturované.
8. Využitelnost výsledků
 Dané výsledky mohou mít praktický dopad, tj. využitelnost vidím jako poměrně vysokou. Práce přináší nové

poznatky a je praktického rázu.
9. Otázky k obhajobě
 Diskutujte možnosti rozšíření Vámi navrženého modelu. V současné době máte řešení provedeno pomocí

křivky určené body. Bylo by možné modelovat tloušťku stěny?
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím práci mírně nadprůměrně stupněm B (velmi dobře) s 85

body.
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