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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Plazmatická modifikace mikrovláknité výztuže za účelem zlepšení soudržnosti 
s cementovou matricí obsahující betonový recyklát 

Jméno autora: Jakub Ďureje 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra mechaniky 
Vedoucí práce: Ing. Pavel Tesárek, Ph.D 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra mechaniky, Fakulta stavební ČVUT v Praze  

 
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. 

Zadání diplomové práce bylo splněno.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Student pracoval na řešení své diplomové práce samostatně, řešenou problematiku konzultoval s vedoucím práce a se 
specialistou z Fyzikálního ústavu AV ČR.  

 

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. 
Práce je na odpovídající odborné úrovni, student prostudoval velké množství české i zahraniční odborné literatury (v práci je 
použito celkem 65 citací) na dané téma. Při řešení své práce aplikovat inženýrský přístup řešení a jednotlivé etapy 
v praktické části na sebe logicky navazují.  

 

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 
Práce je napsána jasně a srozumitelně, v některých případech by bylo vhodné některé výsledky podrobněji okomentovat. 
V práci je několik typografických chyb, např. na obr. 34 jsou na svislé ose desetinné tečky místo čárky atd.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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 si aktivně opatřil relativně velké množství odborné (převážně cizojazyčné) literatury, se zdroji pracoval v souladu 
s běžnými pravidly.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, k práci mám jen drobné připomínky, které nejsou zásadní. 
Práci doporučuji k obhajobě.   
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: Klepněte sem a zadejte datum.      Podpis: 


