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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh objektu s velkým vyložením 
Jméno autora: Bc. Jakub Kirschbaum 
Typ práce: diplomová 
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 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. 
Student pracoval samostatně. Jedenkrát týdně docházel na konzultace, na kterých prezentoval pokroky v řešení práce. Po 
diskusi s vedoucím byl korigován další postup řešení. Pro specializované části (ocelové konstrukce, zakládání) si student 
samostatně dojednat konzultace s odborníky na tyto oblasti.   
 
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 velmi vysoká. Student koncepčně navrhl celou řešenou konstrukci a podrobně se věnoval řešení 
jejích stěžejních prvků, zejména trámového roštu a ocelové vzpěry podpírajících předsazenou část budovy a souvisejících 
stropních desek. Rovněž zhodnotil proveditelnost tří alternativních řešení podepření předsazené části budovy. Veškeré 
dosažené výsledky podrobně okomentoval a zdůvodnil. Při řešení využil jak znalosti získané během řádného studia, tak i 
znalosti získané doplňujícím samostudiem (např. při návrhu stěnových nosníků pomocí nelineární analýzy v programu Idea 
Statica). 
 
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 
Práce je napsána jasně, srozumitelně, přehledně, s dobrou úpravou a bez gramatických chyb. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Student prostudoval a využil odpovídající množství relevantních literárních pramenů. Jednalo se zejména o skripta, normy a 
odborné články. Za drobný nedostatek lze považovat fakt, že seznam literatury se omezuje pouze na práce publikované 
v českém jazyce. Citační etika byla dodržena, citace jsou úplné a v souladu s citačními zvyklostmi. 
 
Další komentáře a hodnocení 
Nejsou 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Předložená práce svou kvalitou, rozsahem i pečlivostí zpracování ukazuje, že student má vynikající předpoklady pro 
další práci v oblasti statického návrhu konstrukcí. 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 21.1.2020     Podpis: Petr Bílý, v.r. 


