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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Obsahem bakalářské práce je statický návrh tří variant zastřešení sportovní haly včetně výkresové dokumentace a jejich
porovnání.

Splnění zadání

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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Předložená bakalářská práce splňuje zadání v plném rozsahu. Návrh a posouzení jednotlivých variant zastřešení a jejich
porovnání je splněno.

Zvolený postup řešení

správný

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Student zvolil správný postup při zpracování bakalářské práce.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Po odborné stránce lze konstatovat, že bakalářská práce odpovídá požadavkům na ni kladeným. Student při jejím zpracování
využil znalostí získaných studiem a z odborné literatury.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Po formální stránce je práce bez připomínek.

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi a normami.
Student ve své práci uvedl zdroje a citoval literaturu včetně internetových zdrojů.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.
Bakalářská práce je zpracována na výborné odborné úrovni, student využil při zpracování bakalářské práce znalostí získaných
během vysokoškolského studia. Student je schopen vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat
inženýrský přístup při řešení.
Práce splňuje požadavky na úroveň a zpracování bakalářské práce.
Otázky k obhajobě:
Proč jsou u dřevěného sedlového vazníku navrženy dva montážní spoje, je to nezbytné?
Uveďte příklady konstrukčních systémů vhodných pro sportovní haly na bázi dřeva?.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 14.6.2018

Podpis:
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