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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Dotvarování betonu za zvýšených provozních teplot
Jméno autora: Adéla Kapicová
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: Katedra betonových a zděných konstrukcí
Vedoucí práce: Ing. Petr Bílý, Ph.D
Pracoviště vedoucího práce: Katedra betonových a zděných konstrukcí

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání práce splněno
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.
Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta
samostatné tvůrčí práce.
Studentka pracovala samostatně v průběhu celého semestru. Pravidelně docházela na konzultace, vždy perfektně
připravena a s konkrétními dotazy k řešené problematice. Z vlastní iniciativy si navíc domluvila konzultace s externím
odborníkem, které přinesly řadu cenných poznatků pro tuto práci i budoucí výzkum tématu.

Odborná úroveň A - výborně
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů.
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení.
Odborná úroveň práce je vynikající. Téma vyžadovalo, aby se studentka obeznámila s problematikou, která je ve standardní
výuce probírána jen v základních rysech. Tohoto úkolu se zhostila velmi dobře, nastudovala velké množství literárních
pramenů a získané poznatky přehledně zpracovala. Při interpretaci výsledků z literatury i svých vlastních prokázala, že je
schopna zdravého inženýrského úsudku.

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její
celkovou srozumitelnost
Odborná terminologie použitá v práci je správná. Práce je stylisticky napsána velmi pěkně, i přes náročnost tématu je
poměrně čtivá. Práce je prosta gramatických chyb. Grafická úprava práce je dobrá.

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi.
Studentka vyhledala a prostudovala značné množství relevantních domácích i zahraničních zdrojů. Citační etika byla
dodržena, citace jsou úplné a v souladu s citačními zvyklostmi.

Další komentáře a hodnocení
Nemám další komentáře.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Studentka celkovým přístupem ke zpracování práce prokázala svou samostatnost, pracovitost, inteligenci a ochotu
učit se novým věcem. Bakalářská práce bude sloužit jako hodnotný podklad dalšího výzkumu předmětného tématu
pro studentku samotnou i pro vedoucího práce.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 26.5.2019 Podpis: Petr Bílý, v.r.


