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Splnění zadání práce splněno
Posudte, zda p edloženó zóvěrečnó práce splňuje zadání. V komentó i p ípadně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je próce oproti zadóní rozší ena.

Bakalá ská práce splňuje v hlavních bodech zadání. Celkov, m rozsahem odpovídá požadavkrim kladen,m na bakalá skou
práci.

Aktivita a samostatnost p i zpracování práce B - velmi dob e
Posuďte, zda byl student během ešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta
samostatné tvťtrčí próce.

Studentka byla během práce aktivní a dodržovala dohodnuté termíny konzultací. Je schopna samostatné tvrirčí práce.

odborná roveň B - velmi dob e
Posudte roveň odbornosti závěrečné próce, využití znalostí získan, ch studiem a z odborné literatury, využití podklad .

Vripočet zatížitelnosti byl proveden na vysoké odborné rovni, p ijejím zpracování studentka využívala znalosti získané p i

studiu i z literatury. Podklady využila odpovídajícím zp sobem. Je schopna vnímat ešenou problematiku v širších
souvislostech i aplikovat inžen, rsk,i p ístup,
Pro rn počet byl p ipraven komplexní prostororni deskostěnorn model, na kterém byly spočítány ričinky všech rrriznamnrich

zatíženívčetně smršťování betonu, teplotních činkti apod, Kromě uípočtu zatížitelnosti bylo pro lepší p ehled o prisobení
konstrukce provedeno i její základní ově eníjak podle aktuálně platn, ch norem (EN), tak i podle norem platn, ch v době
návrhu mostu.
V rámci up esňujících požadavkri bylo stanoveno, že pokud bude zatížitelnost nosné konstrukce menší než 25 t, bude nutno
navrhnout její zesílení a/nebo p estavbu. Protože zatížitelnost nakonec vyšla témě ve všech posuzovan ,ch p ípadech větší,
bylo nakonec - i z časovt ch dtivodrj - navrženo pouze lokální zesílení pilí e v místě, kde zatížitelnost nedosahovala
požadované hodnoty.

Formální a jazyková roveň, srozumitelnost práce C - dob e
Posuďte správnost používóní formólních zópis obsažen, ch v práci. Posuďte ťypografickou a jazykovou strónku práce a její
celkovou srozu m ite l nost
V počtu zatížitelnosti a ově ení konstrukce bylo věnováno značné risilí. Bylo by vhodné postupy a vrisledky v, počttj
podrobněji zdokladovat i v tištěné verzi práce. Jinak je po formálnL typografické i jazykové stránce práce v po ádku.

V běr zdroj , korektnost citací A - v borně
Vyjád ete se k aktivitě studenta p i získóvóní a využívání studijních materióltj k ešenízávěrečné próce. Posuďte v běr
pramen . Ově te, zda nedošlo k porušenícitačníetiky a zda jsou bibliografické citace plné a v souladu s citačními
zvyklostmi,
Porušení citační etiky nebylo zjištěno.

l. lDENTIFlKACNI UDAJE

Název práce: Zatížitelnost, oprava a rekonstrukce mostu v Chotkově ulici v Praze
Jméno autora: zuzana kolá ová
Typ práce: bakalá ská

Fakulta/ristav: Fakulta stavební (FSv)

Katedra/ristav: Katedra betonov, ch a zděn,ch konstrukcí
Vedoucí práce: lng. Roman Šafá , Ph.D.

Pracoviště vedoucího práce: FSv ČVUT v Praze
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Shrňte aspekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.

P edloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dob e.

Datum:12.2.2OL9 Pod pis:

POSUDEK VEDOUCÍnO
zAvĚneČnÉ pRÁcE

Další komentá e a hodnocení
Zejména rnípočetní části práce bylo věnováno zňáiné ,iiiti. eyió by "hód# si"py; 

",i;ĚdŘy ňa;;ň8jí?or,iáoó"ái."
RovněŽ by bylo zajímavé provést porovnávacívlípočtu s upravenrimivstupnímipodmínkamia podrobnějitakto posoudit
nap íklad vliv změny tuhosti rn plně mezi navazujícími rámov, mi konstrukcemi apod. To by však již p esahovalo rozsah
bakalá ské práce,
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