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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Vibroizolace stavebního objektu
Jméno autora: Michal Tauchman
Typ práce: diplomová
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: Katedra betonových a zděných konstrukcí
Vedoucí práce: Doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
Pracoviště vedoucího práce: Katedra betonových a zděných konstrukcí FSv

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, diplomant vypracoval k danému tématu  přehled poznatků z literatury a pro vybraný
objekt varianty řešení vibroizolací se zhodnocením.

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 aktivně a samostatně s podporou konzultací on-line. Komunikuje na velmi dobré úrovni, je věcný, postupy
řeší racionálně a efektivně. Práci zpracovával v dobrém časovém rozložením.

Odborná úroveň B - velmi dobře
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 dobrá, student vycházel i ze zkušeností ze své praxe. Přínosem by bylo rozšíření okruhu práce
o analýzu dynamických účinků zatížení

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její
celkovou srozumitelnost
Formální a jazyková úroveň práce je standardní, je logicky členěná, přehledná, bez výrazných nedostatků. Dílčí chyby
diplomant vesměs opravil.

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.
Výběr zdrojů i jejich citace je v souladu s tématem a pravidly.

Další komentáře a hodnocení
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Práce splňuje formální i věcné požadavky na diplomovou práci. Diplomant prokázal schopnost samostatné tvůrčí a
zejména projekční práce v oblasti navrhování konstrukcí pozemních staveb.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře.
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