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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Porovnání kinetiky smršťování a dotvarování od vysychání betonu 
Jméno autora: Lenka Dohnalová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra mechaniky 
Vedoucí práce: Petr Havlásek 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra mechaniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně 

náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Úspěšné vypracování bakalářské práce bylo podmíněné nastudováním značného množství zahraniční literatury a analýzou 
experimentálních dat shromážděných v databázi vytvořené na Northwestern University (NU). Zpracovávané téma přesahuje 
osnovy bakalářského studia. 

 

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. 

Zadání bakalářské práce bylo zcela splněno. Kromě všech očekávaných výsledků a výstupů bylo při řešení práce poukázáno 
na řadu chyb a nepřesností obsažených v experimentální databázi vytvořené na NU. Tato databáze je běžně používána při 
kalibraci pokročilých materiálových modelů a norem. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka přistupovala k řešení práce aktivně, svědomitě a samostatně. V průběhu řešení jsem byl pravidelně seznamován s 
dílčími výsledky.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce zpracovává aktuální a neprobádané téma. Obsah závěrečné práce povede k rozvoji vědního oboru - vývoji a ověření 
materiálového modelu pro dotvarování vysychajícího betonu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je zpracována na velmi vysoké úrovni a bez chyb. Práce je vysázena v LATEXu. 

 

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 
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vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačním i 
zvyklostmi a normami. 
Výběr literatury lze obtížně hodnotit, protože většina použité literatury byla poskytnuta vedoucím práce. Vlastní výsledky 
jsou řádně odlišeny od převzatých informací, citační etika je dodržena. 

 

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. 
Práce je zpracována na velmi vysoké úrovni a prezentuje zajímavé a původní výsledky, které budou v budoucnu publikovány. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Cílem práce bylo porovnání kinetiky dotvarování a smršťování vysychajícího betonu. Tyto časově závislé procesy 
byly podrobeny analýze na úrovni norem a akademických modelů, experimentálních měření a numerických 
simulací. Jak plyne z předchozího hodnocení, nemohu studentce nic vytknout, předkládaná bakalářská práce je 
zpracována velmi kvalitně po obsahové, formální i grafické stránce. Zejména ale oceňuji pečlivost a trpělivost se 
kterou byla analyzována experimentální databáze. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 18/06/2018     Podpis: 


