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HODNOCENÍ BAKALÁŘKÉ PRÁCE – POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 

 

Autor (autorka) práce: Kristýna Manhartová 

Název práce: Savost netkaných textilií obsahujících superabsorpční vlákna 

Vedoucí práce:  Ing. Jiří Chaloupek Ph.D 

 

Hodnocení formálních stránek práce 

 

A. Splnění zadání práce a dosažení stanovených cílů. 

Výborně.  

Studentka splnila zadání i stanovené cíle  

 

B. Výstižnost anotace a klíčových slov. 

Výborně 

Studentka shrnula vše, co je v práci důležité. Klíčová slova jsou dobře zvolena.  

 

C. Správnost a úplnost citací literárních zdrojů. 

Velmi dobře 

Některé citace nejsou úplné. 

  

D. Kvalita zpracování tabulek, grafů, obrázků a začlenění rovnic do textu. 

Výborně 

Grafická část práce je celkem zdařilá. 

  

E. Hodnocení typografické úrovně a logické dělení práce do kapitol. 

Výborně 

Práce je logicky správně dělená, kapitoly na sebe navazují a jejich řazení dává smysl. 

  

F. Hodnocení slohové a gramatické úrovně práce. 

Velmi dobře 

 

V práci je minimum gramatických chyb. Po slohové stránce je práce průměrná. V některých 

větách je použit zvláštní slovosled.  

 

  

G. Důslednost ve vysvětlování smyslu zkratek a symbolů. 

Velmi dobře 

Některé zkratky jsou nedostatečně vysvětlené 
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Hodnocení obsahu práce 

 

Studentka po celou dobu pracovala samostatně. Lze ocenit její přístup k práci a to zejména při měření 

vlastností vyrobených vzorků. V experimentu postupovala systematicky a sama vylepšila metodiku 

měření a vyhodnocení. Jediným nedostatkem je, že svojí práci možná měla lépe písemně prezentovat, 

respektive ze svého experimentu vytěžit více. Udělená známka zohledňuje zejména činnost studentky 

během  celého období, při kterém na bakalářské práci, dělala. 

 

 

 

 

Klasifikace práce 

 

Práce splňuje požadavky na udělení titulu bakalář. Doporučuji ji k obhajobě. 

Práci hodnotí       

                                                                     Výborně 

 

V práci nedošlo k úmyslnému neoprávněnému užití díla jiné osoby. Nejvyšší míra podobnosti 0% 

 

 

 

 

 

V Liberci  dne 23.6.2020      Ing. Jiří Chaloupek Ph.D. 

      

 

 

Podpisem současně potvrzuji, že nejsem v žádném osobním vztahu k autorovi práce 

 

 

 


