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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:  12.-13.1.2015 

Téma diplomové práce :        
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Design of reinforced-concrete structure of apartment block 

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) :       
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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Ano, práce odpovídá zadání. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

Práce je dobře strukturovaná, jednotlivá témata jsou řádně řazena a navazují na sebe. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

Student prokázal, že se orientuje ve stávajících normách pro stanovení zatížení a navrhování 

betonových konstrukcí.  

Co do obsahu je práce naplněna veškerými údaji, které byly požadovány. Autor práce 

prokazatelně předkládá své schopnosti dokazující, že si plně uvědomuje řešenou 

problematiku.  

 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Práce postrádá dosazení do vzorců a důležitá statická schémata, která by měla doplňovat 

statický výpočet v celém jeho rozsahu. Dále by bylo vhodné práci doplnit o přílohy s posudky 

méně namáhaných prvků konstrukce. 

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

Práce využívá stávajících norem a nepřináší nové poznatky. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Výběr studijních pramenů je vhodný a plnohodnotný. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

Jazyková a formální stránka práce je na odpovídající úrovni. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

Zadání nepožadovalo připravit práci k publikaci. Práce splňuje všechna ustanovení a některé 

části mohou být využity ve výuce. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

 

Výborně. 

      

 

 

 

    Dne 2.1.2015   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


