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Kritéria hodnocení dip|omové práce Bodové
hodnocení

Počet
bodů

A Aktuálnost tématu a přínosy práce
Vysoce aktuá|ní
aktuální
neaktuá|ní

2
1

0

z

B Ptnění zadánÍ
plnění poŽadavku zadání na 100%

odchylka 10%
odchylka 20%
odchylka > 20o/o

A

4
2
0

6

c Kaligrafická a jazyková úroveň
bez připomínek
drobné chyby
nízká úroveň
nedba|é zpracování

?
2
I
0

5

D Ňátezitosti práce - formá|ní (odkazy, skladba)
bez připomínek
drobná opomenutí
vynechání jedné části
nedodrŽení zásad

o
4
z
0

E Rozsah rešerše
rozsáh|á ze zahraničních pramenů
z tuzemských zdrojů
sIabá
chybí

J
2
I
0

F Fešen.I DP po teoretické stránce
náročné teoretické zpracov ání
výklad teorie k prob|ému
základní teoretické rozvahy
chvbí

o
4
2
0

R

G Experimenty
ve|mi náročné
náročné
nenáročné ale správné
neúplné

o
4
2
0

4

H Vyhod nocení experimentů
statistická ana|ýza
numerické shrnutí
slovní vyhodnocení
neúpIné

6
4
2
1

o



ffi{doporučení a shrnutí
objektivní a výstiŽná
sumárníshrnutí
konstatování
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univerzitY v Liberci,

hodnocení navrhuji klasífikaciNávrh ktastÍikace práce:

V souladu s předchozími kritérii
výborně.

obh
.l Vvsvětleie záklacní princip1z foťosyn!Ý,v,
'. v8etně chemického zápisu jejího prúbenu.

její zák1adní s1ožky

Kutikulajenapřírodních-materiálechsnadnopoškoditelná
vrstvan tvořená vosky , coŽ ""**á"a 

ztrátu hydrofóbní.vlast.
nosťi. Jaké nateriály je možno doporučj.t a předpokládat pro

nanovrstvy u ;ř;;;ků' z-porrtádu 3elicrr mechanické odolnosti?

Práce (nn)sp|ňuje poŽadavky na udělení akademického titu|u ,,lnŽenýr.., a proto

ji (n*)doporučuji k obhajobě.

Ing" Václav Strnad
Jméno a podpis recenzenta

!a

2.

3

il-porucena stupnice pro návrh
ktasifikace práce na základě
dosaŽeného bodového hodnocení

Závéreč,né vviádření :

Prace je velmi pečlivě a přehledně zpracovana. Úvodní čast práce se tyká teorie a zabývá se

zejména smáčivostí *n;ň a .vlrr' ňntat.tniho úhlu kapky s povrchem a jetro hysterezí (úhel

postupující a ustupu;ícij u io veet,,Ě navrhu zaří zeni na'ncrě* řontaktního úhlu. Také se zabý:tá

powchy rostlin 
" 
hlJíú jejich smáčivosti a schopnosti samoěištění. v další části práce jsou

zpracověny 3D modely miíáq*tury.a-nanost*t.tu.y horní strany listů brukve zelné' lotosu

indického, srhy říznačky, třezalky tečkovarré a váno8ní hvězdy, jejich.]:.p.oyrchy vykazovaly

hydrofóbní uz ,up..r,vLáiouoi'4qqi. i|c"utovzorků byly zíškany zákJadni rozměry buněk a

vosků (kutikul) pro náwh povrchů u.,aoo"i"u prumyslovyctr výrobku s obdobnými vlastrrostmi.

V ávěru práce jsou nawženy technologie pio i"araá"i mikrostruktury (elektrojiskrové obrábění,

fotolitografi"; u,,*o.l*t.r.'ry (sol-gel pio"ó., napařování, plazmaticky)'
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