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ll. HoDNocENí lroruoTLlv cH KRrÉnlí
7adání
Hodnocení nóročnosti zadóní závěreeňe próce.

náročnější

Vložte komentá . Dip|omant měl vypracovat souhrn poznatk i" ,árélónirn 
"á 

HpČ j uHCČ i ápiiiaiipró ióňit.uttni
prvky budov +porovnání návrhu vybranrich prvkri z betonu rriznych vlastností.

Sp|nění zadání splněno s menšími v, hradami
Posuďte, zdo p edloŽenó zóvěrečná práce splňuje zadóní. V komentó i p ípadně uveďte body zadání, které nebyly zcela
sPlněny, nebo zda je próce oproti zodóní rozší eno. Nebylo-\i zadání zcela splněno, pokuste se posoudit zóvažnost, dopody a
p^ilpadně i p 1čllly jednotliv, ch nedostatkit.
vložte komentá . zadání bylo splněno, ale bylo by t eba ještě áopi;ii ióň; ii a ooraztv.

odborná roveň
Posudte uroveň odbornosti zóvěrečné próce,

vložte kornentá .

C-dob e
vYuŽití znalostí získanych studiem o z odborné literatufy, využití podktad a

Formální a jazyková uroveň, rozsah práce

vložte komentá .

A - vyborně
u próci, posudte typografickou a jazykovou strónku.

vt běr zdroj , korektnost citací C-dob e
VYjád ete se k aktivitě studenťa p i získóvánía využívání studijních materiól k ešenízóvěrečné práce, Charakterizujte
v' běr pramen , Posud'te, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ově te, zda jsou všechny p evzaté pruky ádně
odliŠenY od vlastních v' sledk a vah, zda nedošlo k porušení citačníetiky a zda jsou bibliografické citace ptné a v souladu
1cltačnimi zvyklostmi, a normami,
VloŽte komentá . Diplomant pracoval s rešeršemi a podklady, kde je t eba aby bylo doplněno vzáv, iá só jááÁa ó cliáió.

Další komentá e a hodnocení
VYjód ete se k rovni dosaŽenych hlavních v, sledk závěrečné próce, nap . k rovni teoretick, ch v ,sledkťt, nebo k ťtrovni a

VloŽte komentá K práci mám několik p ipomínek: 1, P i vripočtu zatížení jsem nenalezl použití součiňiterrn poominár<
prisobení.
2. Chybí systém op ení lzovand na podloží kolem haly. 3. V konstrukčním vri krese haly chybí vrata a jejich umístění. 4. Jak
bude vypadat Železobetonová patka pro vetknut}i sloup. 5. Jaká je hloubkq založení železobetonové patky vzhledem
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!lt. cELKovÉ HoDNocENl orÁzry K oBHAJoBĚ, ruÁvRH KLAstFlKAcE
Shrňte aspekty zóvěreČné próce, které nejvíce ovlivnityVaše celkové hodnocení. lJveďte p ípadné otózky, které by
měl student zodpovědět p i obhajobě zóvěrečné próce p ed komisí.

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

Datum: 28.I.2OI9 Podpis:

kdodanégeologii.6.Umontážníhoschématuchybístavkdysesloupzvedána
posouzení detailu styku pr vlaku na vazníky.
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