
čEgd
\r!EoÉ
UčÉNl
TtcHNrud
V PMZE

POSUDEK VEDOUC!HO
zÁvĚneěruÉ pRÁcE

l. tDENT!FlKnčrtí úorue

Název práce: Návrh nadjezdu v km 164,500 dálnice Dl
Jméno autora: Bc. Lenka Benešová
Typ práce: diplomová
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)

Katedra/ústav: Betonových a zděných konstrukcí
Vedoucí práce: lng. Roman Šafáí Ph.D.

Pracoviště vedoucího práce: Fakulta stavební ČVUT v Praze

ll. HoDNocENí JEDNoTLlVÝcH KR|TÉRlí

Splněnízadání práce splněno
posuďte, zda předložená zóvěrečná práce splňuje zodóní. V komentóři případně uveďte body zadóní, které nebyly zcela

nebo zda ie próce oproti zadóní rozšířena.

zadání.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - v,ýborně
posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta

samostotné tvůrčí
Bc. Lenka Benešová pracovala aktivně, dodržovala dohodnuté termíny a práci plqy|dq!Ě k9!39ltovala.

odborná úroveň A - výborně
posuďte úroveň odbornosti zóvěrečné 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
resenl.
Óáilffi;i 

'ija; 

já ňá vyaóko urovni. protože se jedná o konstrukci z materiálu, který stále ještě není pro mosty běžně

využíván, využila znalosti získané při studiu i informace z odborné literatu

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjódřete se k aktivitě studenta při získóvání a využívóní studijních materiólů k řeŠení zóvěreČné próce. Posuďte výběr

pramenů. ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citoce úplné a v souladu s citaČními

ňáoosIo.Bibliografickécitacejsouúplnéavsouladuscitačními
i.

Formální a jazyková úroveň, srozumite!nost práce
posuďte správnost používání formótních zópisů obsažených v prácí, Posuďte typogrofickou a jazykovou stránku práce a její

Formální uspořádání práce, typografická i jazyková úroveň je v pořádku. Práce je celkově srozumitelná.

Další komentáře a hodnocení
vložte komentář ne

lll. cEtKoVÉ HoDNocENíe ruÁvnx KLAslFlKACE

Shrňte aspekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Voše celkové hodnocenÍ.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A -
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A - výborně
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