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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAjE

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉR?Í

Ill CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
K práci bych měl následující dotazy: 1. Proč je počítáno s drátkobetonem jen v sekundéru?

2. Jaký je rozdíl v únosnosti betonu s vlákny oproti klasickému betonu s měkkou výztuží?
3. V práci nebylo nalezeno upřesnění, jaká je výsledná technologie stříkaného betonu?
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Název práce: Návrh primárního a sekundárního ostění kolektoru
Jméno autora: Bc. Šourek Michal
Typpráce: diplomová
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: Katedra betonových a zděných konstrukcí
Oponent práce: Ing. Jan Sochůrek
Pracoviště oponenta práce: Ingutis, Spol. s r.o.

Zadání mimořádněnáročné
Hodnocení ru5ročnosti zadání závěrecne prace
jedná se rozměrné ražené dílo pod Vltavou podél Hlávkova mostu v náročných podmínkách geologie a polohy.

Splněnízadání splněno
Posud'te, zda předložená závěrečru5 práce splňuje za«Mní. V komentáři případně uved'te body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda )e práce oprotí zadani rozsirena
Splňuje v plném rozsahu

Zvolenýpostupřešení vynikající
Posud'te, zda student zvolil správný postup nebo metody resení
Postup řešení je bez připomínek na profesionální úrovni.

Odbornáúroveň A-výborně
Posud'te úroveň odbornosti závěrečné práce, vytúití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů.
Posud'te též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat rríženýrsky pristup pn resenr
Vložte komentář.

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně
Posud'te správnost pouHvání formálních zápisů obsažených v práci. Posud'te typografickou a jazykovou stránku práce a její
celkovou srozumitelnost

Vložte komentář.

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání o vyuHvání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posud'te výběr
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi.
Vložte komentář.

Další komentáře a hodnocení
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Podpis:
A?

Datum: 24.1.2018
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