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Hod nocen í útl u m u e|ektromag netického po|e transparentním materiálem

Kritéria hodnocení baka|ářské práce Bodové
hodnocení

Počet
bodů

A P|nění zadání
P|nění poŽadavku zadání na 10o%

odchylka 20%
odchylka 30%

odchy|ka > 3ooÁ

6
4
2
0

o

B Kaligrafická a jazyková úroveň
bez připomínek
drobné chyby
nízká úroveň
nedba|é zpracováni

3
2
1

0

2

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

3
2
1

0

2

D Rozsah rešerše
rozsáhlá ze zahraničních pramenů
z tuzemských zdrojů
sIabá
chvbí

3
2
1

n

2,5

E Experimenty
ve|mi náročné
náročné
nenárocné a|e správné
neÚpIné

6
4
2
0

2

F Vyhodnocení experimentů
statistická nebo numerické shrnutí
sIovní vyhodnocení
neúpIné
chvbí

3
2
1

0

2

G Závěrečná doporučení a shrnutí
objektivní a výstiŽná
sumární shrnutí
konstatování
zkresIené

o
4
2
0

4



Doporučená stupnice pro návrh
k|asifikace práce na zák|adě
dosaŽeného bodového hodnocení
práce:

30-28 27 -24 23 -20 19-16 15-8 1n

výborně Výborně
mínus

velmi
dobře

Ve|midobře
mínus

dobře neprospě|
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Závěrečné vviádření :

Baka|ářská práce p. Jiřího Buřiče sp|ňuje poŽadavky zadání. V dostatečném rozsahu se
zabývá teorií e|ektromagnetických po|í, jejich v|ivem na |idský organismus a metodami
stínění, Pro experimentá|ní porovnání e|ektromagnetického útlumu by| pouŽit dostatecný
počet vzorků rŮzné konstrukce. Provedená měřeníjsou dostatečná pro vzájemné porovnání

sIedovaných v|astností jednot|ivých vzorků a závěry jsou interpretovány jednoznačně.

Za drobný nedostatek práce povaŽuji to, že experimentální části neby|a věnována větší
pozornost po stránce pravide| pro měření, uvádění a interpretaci výsledků měření. Za da|ší

drobný nedostatek povaŽuji jazykové chyby, které se v textu vyskytují.

Návrh k|asifikace práce:
Velmi dobře

Doporučení a otázkv pro obhaiobu:

1' Vysvět|ete podrobněji důvody různých výs|edků dosaŽených v první a druhé sadě měření.

2. Vysvět|ete, jakým způsobem by|a stanovena ,,chybovost přístroje t 3dB", jak jí uvádíte
v kapitole 6.

3' Je poŽitý přístroj schopen provozní ka|ibrace? Jaké opatření by muse|o být provedeno
v případě potřeby menŠího rozpty|u výs|edků jednot|ivých měření?

Práce splňuje poŽadavky na udělení akademického titulu, a proto ji doporučuji

k obhajobě.

V Liberci dne 05.06.2013

Jméno a podpis recenzenta


