POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího práce:

Návrh montované konstrukce provozně administrativního objektu
Bc. Milan TREJBAL
diplomová
Fakulta stavební (FSv)
Betonových konstrukcí a zděných konstrukcí
Ing. Hana Hanzlová, CSc.
Katedra betonových a zděných konstrukcí

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání práce

splněno

Odevzdaná diplomová práce splňuje zadání.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

C - dobře

Student je myslím poměrně šikovný, pracovitý. Své znalosti dokáže uplatňovat při řešení problému, má určité praktické
zkušenosti. Na konzultace přicházel podle dohody. Pracoval naprosto samostatně. Některé části práce, zejména výkresy,
nebyly v závěru z časových důvodů konzultovány.

Odborná úroveň

D - uspokojivě
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Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce

A - výborně
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A - výborně
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studijní materiál používané v praxi. Výběr zdrojů a pramenů zcela odpovídá řešené problematice. Nedošlo k porušení citační
etiky.
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