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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  CREEP AND SHRINKAGE ANALYSIS IN REINFORCED 

CONCRETE STRUCTURES DURING CONSTRUCTION OF HIGH-

RISE BUILDING 
Jméno autora:  Syrym Sertayev 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Department of Concrete and Masonry Structure 
Vedoucí práce: Prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng. 
Pracoviště vedoucího práce: Department of Concrete and Masonry Structure 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
The objective of this thesis was rather demanding as the student needed to understand various aspect of concrete 
behavior and construction processes.  

 

Splnění zadání 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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

All goals were completed. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
The student discussed all the partial results regularly and was able to solve most of the problems independently. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
The thesis is of high quality. The work shows how to shift the limits in concrete construction. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
The language is understandable with minimum minor grammatical error. The format of the thesis is adequate. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
The student could studied various constructions standards and model codes. 

 

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. 
The student delivered a valuable thesis. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Determination to deliver results on time. 
Initiative in developing simple numerical models. 
Graphical explanations. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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