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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh nosné konstrukce domova pro seniory v Horoměřicích 
Jméno autora: Bc. Vít VERNER 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra betonových a zděných konstrukcí 
Vedoucí práce: Ing. Hana Hanzlová, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra betonových a zděných konstrukcí 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Řešený objekt je poměrně rozsáhlý, některé nosné konstrukce jsou s ohledem na rozdílné požadavky provozu domova 
v jednotlivých podlažích hodně zatížená a s poměrně komplikovaným statickým působením. 

 
Splnění zadání splněno 
Rozsah zadání byl splněn. Multikriteriální zhodnocení typu obvodového pláště překračuje rozsah zadání a jeho 
výsledky jsou velmi zajímavé. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Během práce na diplomovém projektu student konzultoval pravidelně, na konzultace chodil vždy připraven. Byl velmi aktivní, 
sám hledal řešení některých problémů. Je velmi šikovný, pracovitý a pečlivý. Jeho záběr teoretické přípravy je obdivuhodný. 
K práci samotné přistupoval svědomitě. Je schopen nastudovat novou problematiku a poznatky aplikovat. Je schopen 
samostatné tvůrčí práce. Měl oproti ostatním studentům trochu ztíženou „startovní“ pozici vzhledem k tomu, že je 
absolventem bakalářského studia oboru Architektura a pozemní stavby. Přesto po statické stránce náročný úkol zvládl velmi 
dobře. S ohledem na svá další zaměření práci obohatil o některé pro naše statické práce nezvyklé části. To ale podle mého 
názoru vůbec nesnižuje úroveň diplomové práce. 

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Odborné znalosti diplomanta jsou na velmi dobré úrovni, má široký přehled. Novou problematiku umí nastudovat, 
aplikovat získané poznatky. Odborná úroveň výsledné diplomové práce je velmi dobrá.  
Statický výpočet a hlavně výkresy obsahují drobné chyby a nedostatky, které vyplynuly z jeho nedostatečné zkušenosti se 
statickými výpočty a z časové tísně před odevzdáním projektu. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Formální zápisy, citace v práci jsou v pořádku. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Diplomant přistupoval aktivně k práci i k získávání zdrojů a využívání studijních materiálů. Výběr zdrojů a pramenů zcela 
odpovídá řešené problematice. Nedošlo k porušení citační etiky. 

 
Jako vedoucí práce nemám konkrétní připomínky.  
Diplomant se mnou poměrně pravidelně konzultoval a moje připomínky průběžně zapracovával. Nedostatky práce plynou 
z jeho nedostatečné zkušenosti. 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm                B - velmi dobře. 
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