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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Beton se samohojicím účinkem založeným na biologické bázi 
Jméno autora: Bc. Hana Schreiberová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K133 
Vedoucí práce: Ing. Petr Bílý, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: K133 
 
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. Nezdařila se realizace pilotní série zkoušek biobetonu, nicméně tento cíl se vzhledem 
k náročnosti řešení předcházejících částí práce ukázal jako zcela nereálný a jeho nesplnění nelze klást za vinu autorce práce. 
 
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. 
Studentka pracovala zcela samostatně. Pravidelně (typicky 3x týdně) docházela do laboratoře, průběžně konzultovala 
textovou část 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. 
Odborná úroveň práce je výborná. Studentka se rozhodla řešit téma, které je v českém prostředí zcela nové a i ve světě 
existuje pouze několik výzkumných pracovišť, která se mu věnují. Nemohla se tak téměř vůbec spolehnout na znalosti 
získané v předchozím studiu. Veškeré informace si opatřila sama studiem anglicky psané odborné literatury. Takto získané 
informace umně utřídila a přehledně zpracovala do ucelené monografie, která může sloužit jako hodnotný studijní materiál 
pro kohokoliv, kdo by se chtěl danému tématu blíže věnovat. Pro samotnou autorku pak spolu s výsledky laboratorní práce 
představuje pevný výchozí bod pro kvalitní výzkum v rámci jejího doktorského studia. 
 
Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Přestože je práce zpracována v angličtině, která není mateřským jazykem autorky, je napsána zcela jasně a srozumitelně, bez 
gramatických a formálních chyb. Stylistická a grafická stránka je na vynikající úrovni. 
 
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. 
Citační etika byla dodržena, citace jsou úplné a v souladu s citačními zvyklostmi. Autorka zpracovala velké množství 
relevantních zahraničních literárních zdrojů. 
 
Další komentáře a hodnocení 
Nejsou 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Diplomová práce se věnuje tématu, které v České republice dosud nebylo řešeno a ve světě existuje pouze několik 
výzkumných týmů, které se jím zabývají. Veškerá relevantní literatura k němu je dostupná pouze v anglickém 
jazyce. Jedná se o téma mezioborové, které vyžaduje spojení znalostí a dovedností z velmi vzdálených oblastí 
technologie betonu a mikrobiologie. Laboratorní část práce spojená s kultivací vhodných bakterií byla velmi 
časově náročná. Všechny tyto překážky autorka zdárně překonala a vytvořila mimořádně kvalitní diplomovou 
práci, na kterou dále naváže při svém doktorském studiu. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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