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II. HODNOCEN
NÍ JEDNOTLIV
VÝCH KRITÉR
RIÍ
dání
Zad

mimořáádně náročné
é

Hodnocení nároččnosti zadání závěrečné prá
áce.
Řeššení diplomovvé práce bylo vysoce časově
ě náročné jak z důvodu návvrhu a výroby velkého množ
ožství vzorků studovaných
maateriálů tak prroto, že studen
nt v rámci řešení práce proovedl velké mn
nožství experimentů.

Splnění zadáníí

splněnoo

Possuďte, zda přeedložená závěěrečná práce splňuje
s
zadáníí. V komentářři případně uve
eďte body zaddání, které neb
byly zcela
spllněny, nebo zd
da je práce op
proti zadání ro
ozšířena. Nebyylo‐li zadání zccela splněno, pokuste
p
se poosoudit závažn
nost, dopady a
příp
ípadně i příčin
ny jednotlivých
h nedostatků.
Zad
dání diplomovvé práce bylo splněno bez výhrad.
v

Akktivita a samostatnost přři zpracováníí práce

A ‐ výboorně

Possuďte, zda byll student běheem řešení aktiivní, zda dodržžoval dohodnuté termíny, jestli své řešenní průběžně ko
onzultoval a zd
da
byll na konzultacce dostatečně připraven. Po
osuďte schopnnost studenta samostatné tvůrčí práce.
Dip
plomant praco
oval při řešeníí práce samosstatně, neboť se během studia podílel na
a řešení vědecckovýzkumnéh
ho projektu
GA
AČR zabývajícíh
ho se problem
matikou řešenou v DP. Diploomant byl velice aktivní po celou dobu řeešení práce, zejména
z
však při
reaalizaci laboratorních testů.

dborná úroveeň
Od

A ‐ výboorně

Possuďte úroveň odbornosti zá
ávěrečné práce, využití znallostí získaných
h studiem a z odborné
o
literaatury, využití podkladů
p
a da
at
získkaných z praxxe.
Pro
ovedené expeerimenty a získkané výsledkyy nesou charakkter vědeckovvýzkumné práce. Na základ ě získaných výýsledků byl
sep
psán článek, kkterý byl zaslán k publikování v časopise CConstruction and Building Materials, kdee nyní probíhá
á jeho recenzn
ní
říze
ení. Část výsleedků DP bude v květnu 2019 prezentová na na konfere
enci ISEC 10 ‐2
2019 ‐ Interdeependence be
etween
Strructural Engineering and Co
onstruction Management. B
Bc. Bazgier je jedním ze spo
oluautorů článnku „Scrap tire
e rubber‐baseed
agggregate in ligh
htweight conccrete“.

Formální a jazyyková úrove
eň, rozsah prráce

B ‐ velm
mi dobře

Possuďte správno
ost používání formálních
f
zá
ápisů obsaženýých v práci. Po
osuďte typogrrafickou a jazyykovou stránkku.
K fo
ormální a jazyykové úrovni práce
p
nemám připomínek. Rozsah práce odpovídá standardům kladdeným na diplomové prácee
na ČVUT v Prazee.

c
Výýběr zdrojů, kkorektnost citací

A ‐ výboorně

Vyjjádřete se k akktivitě studenta při získávání a využíváníí studijních ma
ateriálů k řeše
ení závěrečné práce. Charakkterizujte výběěr
pra
amenů. Posuď
ďte, zda studen
nt využil všech
hny relevantn í zdroje. Ověřřte, zda jsou vššechny převzaaté prvky řádn
ně odlišeny od
d
vla
astních výsledkků a úvah, zda
a nedošlo k po
orušení citačníí etiky a zda jssou bibliograffické citace úpplné a v soulad
du s citačními
zvyyklostmi a norrmami.
V práci
p
je citováno celkem 32 zdrojů. Uvedené citace jsoou vhodně zvo
oleny a koresp
pondují s obsaahem práce a provedenými
exp
perimenty. Occeňují skutečn
nost, že přibližžně polovina ccitovaných zdrojů je psána v angličtině. JJedná se zárovveň o velmi
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akttuální práce, kkteré byly pub
blikovány na téma řešené v DP. Diploman
nt část těchto
o zdrojů použill pro ověření správnosti
svýých výsledků, čímž značně zvýšil
z
přínos práce v oblasti řešené problematiky mate
eriálového výzzkumu.

Da
alší komentáře a hodnoccení
Vyjjádřete se k úrrovni dosažen
ných hlavních výsledků závěěrečné práce, např. k úrovnii teoretických výsledků, neb
bo k úrovni a
fun
nkčnosti techn
nického nebo programovéh
p
o vytvořenéhoo řešení, publiikačním výstupům, experim
mentální zručn
nosti apod.
Vlo
ožte komentářř (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLLASIFIKACE
Shrrňte aspektyy závěrečné práce,
p
které nejvíce
n
ovlivnnily Vaše celkkové hodnoccení.
Na
a předložené diplomové práci
p
vidím třři základní kllady: a) práce se zabývá velice
v
aktuállním tématem
m, které souvisí
s nutností
n
ekolo
ogicky akcep
ptovatelné likkvidace odpaadních pneum
matik; b) v rá
ámci řešení ppráce diplom
mant odvedl
opravdu velké množství exp
perimentálníí práce, kteréé je bezpochyyby nad rozssah standarddních diplomo
ových prací
obhajovaných n
na FSv; c) zísskané výsledkky mají bezeesporu vědeccký přínos a jssou využitelnné pro případ
dný navazujíící
aplikovaný výzkum.

Pře
edloženou záávěrečnou práci hodnotím klasifikačnním stupněm
m A ‐ výborn
ně.

Datum: 29.1.20019

Podpis:
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