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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Steel-Concrete Composite Flyover 
Jméno autora: Bc. Samal Gubasheva 
Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra betonových a zděných konstrukcí 

Vedoucí práce: Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng. 

Pracoviště vedoucího práce: Katedra betonových a zděných konstrukcí 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předmětem práce je nadjezd nad komunikací. Diplomantka absolvovala směr pozemní stavby a na vlastní přání si vyžádala 

zpracování diplomové práce na téma mostní konstrukce. Proto bylo zvoleno spíše lehčí zadání. 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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 bylo splněno. Práce obsahuje alternativy, návrh mostu a postupu výstavby. Nebyly respektovány všechny pokyny 

vedoucího. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
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. 

Diplomantka docházela na konzultace, ale pracovala do značné míry samostatně. Zejména programové soubory v excelu 

vytvářela sama a bylo obtížné zajistit jejich kontrolovatelnost.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Odborná úroveň řešení odpovídá složitosti projektu. Byly využity znalosti získané i mimo studium. Konzultovala i s odborníky 

na ocelové konstrukce. Práce obsahuje některé nedostatky v konstrukčních řešeních. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formálně je práce na přiměřené úrovni. Chybějí však některé postupy výpočtu, a proto jsou výpočty nekontrolovatelné.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. 
Práce obsahuje v příloze A seznam zdrojových materiálů a některých norem. Formálně se na text výslovně neodkazuje. 
 

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. 
Pro diplomantku bylo obtížné řešit konstrukci, se kterou neměla dostatek zkušeností ze studia. Nakonec vytvořila návrh, 
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který přes několik nedostatků je zhruba realizovatelný. Asi tím získala řadu nových vědomostí. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

Diplomantka navrhla konstrukci integrovaného silničního nadjezdu. Pochopila, že návrh konstrukce je nutné řešit i 

s postupem výstavby. Snažila se získat chybějící znalosti konzultacemi s dalšími odborníky. Proto hodnotím průběh 

zpracovávání její diplomové práce kladně. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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