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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího práce:
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Bc. Václav Novotný
diplomová
Fakulta stavební (FSv)
geotechniky
prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.
geotechniky

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání práce

splněno

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.
Práce zcela splnila zadání – návrh hloubeného silničního tunelu Stránov.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta
samostatné tvůrčí práce.
Student dodržel termíny konzultací, kterých se aktivně zúčastnil, při řešení dílčích úkolů zadání projevil schopnost
samostatné tvůrčí práce.

Odborná úroveň

A - výborně

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.
Podklady byly využity správně, znalosti ze studia i odborné literatury byly aplikovány bez problémů. Diplomová práce je na
dobré odborné úrovni, provedený návrh tunelu Stránov odpovídá zvyklostem inženýrské praxe.

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její
celkovou srozumitelnost
K formální stránce diplomové práce nemám výtek, práce je napsaná srozumitelně v logickém členění a se správnou
terminologií. Po typografické stránce nemá diplomová práce výrazné chyby, některé obrázky však mají hůře čitelný popis.

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

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.
Veškeré potřebné podklady získával student samostatně, odpovídají řešenému problému a vhodným způsobem s nimi
pracoval. Bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi. Dle mého názoru k porušení citační etiky nedošlo,
nicméně práci jsem nemohl ověřit patřičným softwarem.

Další komentáře a hodnocení
Nemám.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
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Předložená diplomová práce zcela odpovídá požadavkům na diplomové práce, student plně splnil zadání a projevil
schopnost samostatné práce.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 2.2.2017

Podpis:
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