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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Bc. Diana Mariaková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K124 – Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Vedoucí práce: Ing. Tereza Pavlů, Ph.D., Luc Boehme (KU Leuven) 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra konstrukcí pozemních staveb, 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. 

Zadáním diplomové práce bylo porovnání základních materiálových charakteristik vysokohodnotného betonu, kde byla 
jedna ze složek jemné frakce nahrazena odpadním sklem ze dvou různých zdrojů. Předložená závěrečná práce splňuje 
zadání v plném rozsahu.  

 

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 zpracovávala diplomovou práce samostatně pod vedením vedoucí práce a vedoucím specialistou, na jehož 
pracovišti byla v průběhu zpracování diplomové práce. Ještě před svým odjezdem na zahraniční pracoviště si studentka 
sama dohledávala a studovala související publikace a věnovala se přípravě a zkoušení materiálových charakteristik 
vysokohodnotného betonu. Po svém odjezdu zpracovávala informace z nastudované literatury i z dat, které byly naměřeny 
a průběžně vše konzultovala s oběma svými vedoucími. 

 

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. 
Diplomová práce má výbornou úroveň, která splňuje požadavky na diplomovou práci. V první části se diplomantka správně 
věnovala rešerši řešení problematiky, další část je pak experimentální, jejíž součástí bylo kromě vyhodnocení výsledků 
měření i porovnání s dostupnými zahraničními studiemi a diskuze výsledků vlastních měření. Přestože přesně tato 
problematika není v zahraničních studiích dostatečně řešena, studentka dokázala zhodnotit výstupy z dostupných měření a 
navrhnout, o jaká další měření by se ještě práce měla rozšířit. Některé tyto expertízy byly ještě zahrnuty do diplomové 
práce, ostatní byly již nad rámec diplomové práce a budou tak zpracovány v budoucnu jako téma práce disertační.   

 

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 po formální stránce v pořádku, je dobře strukturovaná a srozumitelná. Vzhledem k tomu, že je práce psaná 
v anglickém jazyce a nebyla konzultována s rodilými mluvčími, je zde několik jazykových a stylistických nepřesností. Tyto 
nepřesnosti mohou být způsobeny i situací, že diplomantka řešila svou práci na dvou pracovištích, kde se mohou jazykové 
a výrazové zvyklosti mírně lišit.  

 

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. 
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 Citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi a při řešení nedošlo k porušení citační etiky. 
 

Další komentáře a hodnocení 
 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Z pohledu vedoucí práce, musím ještě jednou vyzdvihnout vysokou úroveň zpracování diplomové práce po odborné stránce, 
studentčin aktivní přístup, její samostatnost ve studiu a zájem o řešenou problematiku. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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