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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Victoria Sumatokhina pracovala na své DP zodpovědně. Na pracovišti se projevovala přátelsky. 
O práci projevovala zájem. Rychle se naučila pracovat s instrumentální technikou i softwarem. 
Dílčí problémy řešila samostatně. I při zpracovávání výsledků a konečné formy DP byla 
iniciativní a samostatná. Musím ji pochválit za to, že v průběhu VŠ vzdělávání nezapomněla na 
„selský rozum“ a celkem dobře se vyznala v klasických matematických výpočtech. Zpočátku na 
DP pracovala celkem intenzivně, potom ale přišla praxe, kdy vcelku pochopitelně došlo k 
přerušení práce. Při dalším pokračování experimentální práce se rozhodla, že přeci jen stihne 
odevzdat DP v regulérním termínu a potom začala velmi hektická práce s posledními 
experimenty a hlavně sepisováním, které tím pravděpodobně trochu utrpělo. Nicméně zase ne 
natolik, abych nebyl s její prací spokojen. Proto s klidným svědomím doporučuji DP k obhajobě. 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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