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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Prohlídka a přechodnost železničního mostu v České Lípě. 
Jméno autora: Dominik Palášthy. 
Typ práce: Bakalářská práce. 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební ČVUT v Praze. 
Katedra/ústav: Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí. 
Oponent práce: Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.. 
Pracoviště oponenta práce: Fakulta stavební ČVUT v Praze. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání A 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je náročné a pracné. 

 

Splnění zadání A 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  

Předložená práce splňuje zadání v celém rozsahu. 
 

Zvolený postup řešení A 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student zvolil správný postup pro dosažení cíle projektu. 

 

Odborná úroveň A 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení 
Závěrečná práce je na vysoké odborné úrovni přesahující znalosti z povinné výuky. Student pracoval s odbornou literaturou a 
je schopen samostatně řešit  i složitý odborný problém. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Práce je zpracována ve slovenském jazyce, nedokážu hodnotit jazykovou správnost. Po formální stránce je práce 
srozumitelná a logicky zpracovaná.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Student využíval potřebné materiály k řešení své práce. Bibliografie je úplná  a je formálně správná. V práci nedošlo 
k porušení etiky. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Nejsou. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Předložená práce je obsáhlá a vyžadovala velkou pracnost. Student správně pochopil složitost problému a 
prokázal, že je schopen ho náležitě vyřešit. 
Při obhajobě prosím vysvětlit přenos brzdné síly do spodní stavby na použitém modelu konstrukce. 
 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A. 
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