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Kritéria hodnocení práce Stupeň hodnocení 
Formální stránka práce 
Přehlednost a členění práce 1 1- 2 2- 3 4 
Úroveň jazykového zpracování 1 1- 2 2- 3 4 
Dodržení citační normy 1 1- 2 2- 3 4 
Obsahová stránka práce 
Formulace cílů práce 1 1- 2 2- 3 4 
Práce s odbornou literaturou (uvádění zdrojů, kritický přístup) 1 1- 2 2- 3 4 
Metodika zpracování výzkumného problému 1 1- 2 2- 3 4 
Formulace závěrů a splnění cílů práce 1 1- 2 2- 3 4 
Originalita a odborný přínos práce 1 1- 2 2- 3 4 

Odůvodnění hodnocení práce 
Předložená bakalářská práce řeší problematiku vyzařování luminiscence luminiscenčních prvků, jako 
jsou luminiscenční šicí nit a luminiscenční nažehlovací páska. V práci byla odzkoušena možnost použití 
luminiscenční šicí nitě jako krycí nit v krycím stehu nebo jako výšivka. V práci jsou navrženy dvě metody 
hodnocení vyhasínání luminiscence pomocí digitální fotografie. V práci jsou navrženy 3 prototypy 
pánské polokošile s využitím retroreflexních a luminiscenčních prvků. Retroreflexní a luminiscenční 
vlastnosti hotových výrobků jsou zhodnoceny navíc i v reálných podmínkách.  

1. Obsahová úroveň práce 
Struktura práce je logická, vhodně členěná na rešeršní a experimentální část. Poměr stran bakalářské 
práce (rešeršní část 26 stran, experimentální část 63 stran) je vyvážený. Samotné kapitoly jsou rozsáhlé 
a souvisí s cílem BP. Stylistická stránka práce je na dobré úrovni.   

2. Práce s odbornou literaturou (uvádění zdrojů, kritický přístup) 
Kladně hodnotím, že autorka vhodně zakomponovala do rešeršní části přehled dosavadních anglických 
publikací souvisejících s tématem – viditelnost, luminiscence a možnosti jejího testování. V rešeršní 
části autorka provedla průzkum současného stavu problematiky, kde se vhodně zaměřila na prvky 
zvyšující viditelnost chodců, přehled luminiscenčních prvků používaných ke zvýšení viditelnosti. Vhodně 
jsou popsané současné metody hodnocení luminiscenčních vlastností. V práci jsou dosavadní výsledky 
publikací vhodně kriticky zhodnoceny a získané znalosti jsou propojeny s experimentální části BP. 
Použitá literatura je vhodně citována. Kvalita a množství použité literatury odpovídá požadavkům 
kladeným na tento druh práce.  

3. Metodika zpracování výzkumného problému (přesnost a kvalita popisu metod, stanovení 
problémů a cílů, vhodnost metod pro daný cíl, diskuze volby metody)  
Experimentální části byla zaměřená na několik oblastí: ověření možnosti použití luminiscenčních nití ve 
formě výšivky a krycího stehu, laboratorní hodnocení luminiscenčních vlastností výšivky, krycího stehu 
a nažehlovací luminiscenční pásky pomocí digitální fotografie, návrh prototypu pánské polokošile pro 
řidiče z povolání s využitím retroreflexních a luminiscenčních materiálů a testování standardních a 
navržených prototypů oděvů v reálných podmínkách za snížení viditelnosti.  
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Samotný experiment navržený v BP je výstižný, provedené kroky jsou správné a logické. Návrh 
experimentu ukazuje, že autora řešila problém systematicky a s ohledem na její praktické možnosti. 
Kladně hodnotím autorčino zpracování všech realizovaných částí. Zajímavým krokem je také výpočet 
ceny pánské polokošile s využitím retroreflexních a luminiscenčních materiálů. V experimentální části 
jsou následující nesrovnalosti:  
Str. 65 – název barvy testovaného trika svítivě zelená – dle normy je to fluorescenční žlutá 
 

4. Formulace závěrů a splnění cílů práce (jednoznačná formulace závěrů a doporučení, správnost 
závěrů a doporučení, aplikovatelnost doporučení)   
Diskuze výsledků je výstižná, výsledky jsou diskutovány v dostatečné kvalitě. Závěr práce je výstižný, 
autorka vhodně podtrhla své výsledky. Můžu konstatovat, že autorka zde prokázala schopnost 
interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry.  

5. Formální úprava práce včetně grafických příloh 
Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. V rešeršní části je špatně naformátovaná kapitola 
4. Chybí číslování podkapitol a dalších oddílů. V práci jsou použity patřičné odkazy na použitou 
literaturu, odkazy na obrázky a tabulky v textu práce. Jazyková a stylistická úroveň je na velmi dobré 
úrovni. Po formální i grafické stránce práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce. Nedostatky 
po formální stránce:  
Str. 46 – špatné odkazy na obrázky 
 

6. Originalita a odborný přínos práce (inovace, originalita, očekávaný přínos splnění cílů, přínos pro 
teorii, přínos pro praxi) 
Předložené téma je zajímavé a aktuální. Výsledky BP jsou zajímavé a nové.  
Otázky pro diskusi u obhajoby diplomové práce 

1. Považujete vliv praní 3 % a 8 % na luminiscenční vlastnosti šicích nití za významný?  
2. Str. 95 – proč se domníváte, že ztráta intenzity luminiscence u krycího stehu není pro hodnocení 

tak zásadní.  
 

Přístup autorky: V průběhu tvorby bakalářské práce studentka pracovala méně samostatně a to 
především při návrhu experimentální části. Zadaný problém však dokázala po konzultacích již dále řešit 
samostatně a v požadované kvalitě. Kladně hodnotím, že autorka v dostatečné kvalitě zpravovala 
všechny náměty a připomínky vedoucí práce.  

Výsledky kontroly plagiátu BP 
Pomocí systému IS Stag nebylo poukázáno na úmyslné kopírování cizího textu a úmyslné neoprávněné 
užití díla jiné osoby. 
Výsledky kontroly byly ve všech nalezených případech ˂ 5 %.  
Splnění zadání body zadání byly splněny 

Konstatování k udělení odpovídajícího akademického titulu doporučuji udělení titulu Bc. 

Doporučení k obhajobě práci doporučuji k obhajobě 

Návrh výsledné známky* Výborně (1) 

Datum: 21. 6. 2021 
 

Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 
vedoucí práce 

 

                                                           

  
*
 Výsledná známka není aritmetickým průměrem jednotlivých kritérií hodnocení práce. 


