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l. !DENTIF!Knčruí úorue
Název práce: optimalizace konstrukčního řešení prodejní budovy
Jméno autora: Aneta Klasová
Typ práce: diplomová
FakuIta/ústav: Fakulta stavební (FSv)

Katedra/ústav: K124 Katedra konstrukcí pozemních staveb
Vedoucí práce: Doc. lng. Vladimír Ždára, CSc.
Pracoviště vedoucího práce: K124 Katedra konstrukcí pozemních staveb

Splnění zadání práce splněno
Posud'te, zda předloŽenó zóvěrečná próce splňuje zadání. V komentóři případně uved'ťe body zadání, které nebyly zcela
:_p_!,!9,1y._!9b_9a* j9_p!99s.9plot!z.9!_á!_rgůlgnq.*__
Práce se zabývá optimalizací a projektem konstrukčního řešení prodejní budovy. Studentka na základě architektonické
studie navrhla konstrukČní řeŠení budovy a provedla optimalizaci jejího nosného systému. optimalizace obvodového a
střeŠního pláště je provedena spíše formálně bez řádného zhodnocení dílčích variant.

ll. HoDNocENí JEDNoTLlVÝcH KRITÉRlí

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce C - dobře
Posud'te spróvnost používání formálních zópisů obsažených v próci. Posudte typografickou a jazykovou sťrónku práce a její
ce lkovo u srozu m ite l n ost
Práce je místy nepříliš srozumitelná. Pomohlo uý JÚiteana oJJclenitexiŇa čj;iňóiim;iffi; ; te;ňřĚifiW prořku
a umístění rozpočtu do přílohy práce. V práce se zbyteně objevujíobecné citace namísto konkrétních řešení.

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiólů k řešení závěrečné práce. posudte výběr
PramenŮ. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibtiografické citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi.
Použité zdroje jsou zvolenyvhodně. Studentka aktivně používala všechny uvedené zdroje a ciiourrá j" u-iouraá" i ČŠŇiŠo
690.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně
Posudte, zda bYl student během řešení aktivní, zda dodržovol dohodnuté termíny konzultací. posudte schopnost studenta
sa mostatné tvů rčí p ráce.
Studentka k Práci přistoupila svědomitě, pravidelně konzultovala a úkoly řešila samostatně a na patřičné tecrrnicĚ ůióvňi.
Studentka projevila samostatnost, čí!ž dokázala, že je schopna samostatné tvůrčí práce.

odborná úroveň B - velmi dobře
Posud'te Úroveň odbornosti závěrečné próce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podktadů.
Posudte téŽ schopnost studenta vnímat řeŠenou problematíku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při
resenl.

Z odborného hlediska je práce na dobré úrovni. Studenka zúročila znalosti získané v rámci studia svého oboru a z odborné
literatury. Studenta vnímá řešenou problematiku v širších souvislostech a je schopna aplikovat inženýrský přístup při řešení

stavebních problé

Další komentáře a hodnocení
vložte komentář inné hodnocení).

llt. cELKoVÉ HoDNocENín ruÁvnn KLASIFlKACE
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.
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