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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Beton pro vodonepropustné betonové konstrukce 
Jméno autora: Bc. Zdeněk Hlavsa 
Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra betonových a zděných konstrukcí 

Vedoucí práce: Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. 

Pracoviště vedoucího práce: Stavební fakulta, Katedra betonových a zděných konstrukcí 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předmětem zadání bylo experimentální vyhodnocení vlastností betonů různého složení a dopad do výpočtové šířky trhlin 

při návrhu betonové stěny.  
 

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. 

Práce je rozsáhlá, vyhodnocuje experimentální výsledky na 5 různých složeních betonu. U všech variant byly podrobně 

vyhodnoceny mechanické parametry včetně vývoje teplot od hydratace a objemových změn. Jde o mimořádně cenný 

soubor experimentálních dat. Dále byly popsány principy výpočtu šířky trhlin a šířka trhlin byla vypočtena na příkladu 

betonové stěny s omezenou možností deformace.  
 

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. 

Diplomant pracoval samostatně, pečlivě naplánoval rozsáhlý experimentální program, který pak zrealizoval v plánovaných 

termínech. Výsledky pravidelně konzultoval. Má vynikající schopnost samostatné tvůrčí práce.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je vysoká. Součástí práce je i podrobná rešerše literatury, kde prokázal, že se seznámil 

s problematikou dříve, než se pustil do přípravy vlastního experimentálního programu. Při měření spolupracoval s kolegy 

z fakulty i z praxe a tak získal cenné poznatky o způsobech měření zejména objemových změn. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce je práce velmi pěkně zpracovaná, je přehledně uspořádána a obsahuje minimum jazykových nepřesností 

nebo překlepů. Obrázky jsou dobře okomentovány a jsou přehledné a výstižně ilustrují naměřené veličiny, popř. postupy 

měření nebo experimentální vzorky. Vlastní práce je rozsáhlá – více než 100 stran a dále obsahuje ještě cca 40 stran příloh. 

 

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. 
V práci je uvedeno 70 zdrojů, které jsou v textu citovány. Vlastní výsledky jsou jasně patrné, neboť je o výsledky 
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experimentálních měření, popř. výsledky výpočtů.  
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

 

Diplomant pracoval pečlivě, samostatně a jeho práce přináší originální výsledky. Je schopen samostatné tvůrčí 

práce a zároveň může být velmi platným členem řešitelského týmu. Proto doporučuji, aby v započaté práci 

pokračoval např. formou doktorského studia. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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