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POSUDEK VEDOUCÍHO
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Konstrukční řešení betonových ramp
Jméno autora: Jan MĚRKA
Typ práce: bakalářská
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.
V bakalářské práci student zpracoval souhrn poznatků z literatury a varianty bezbariérového vstupu vybraného objektu..

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta
samostatné tvůrčí práce.
Student pracoval samostatně s podporou konzultací on-line a v závěru při osobních konzultacích. Zpracování bakalářské
práce  nerozložil rovnoměrně z časového hlediska, v první části semestru nepracoval příliš intenzivně. To se projevilo na
rozsahu a zpracování práce.

Odborná úroveň E - dostatečně
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.
Práce není zcela zdařilá zejména z hlediska rozsahu a kvality konstrukčního návrhu. V souhrnu poznatků z literatury jsou
zejména známé skutečnost ze základní literatury. Konstrukční část řeší poměrně jednoduchou úlohu vstupu do objektu
v několika dispozičních variantách. Vybraná varianta je doplněna návrhem dvou konstrukčních řešení betonových prvků
včetně vyztužení.

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce C - dobře
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její
celkovou srozumitelnost
Jazyková a formální stránka zpracování vykazuje dílčí nedostatky.

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě
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.
V práci je uveden nepočetný seznam užitých zdrojů, citovány jsou formálně bez vážných nedostatků.

Další komentáře a hodnocení
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Celkově hodnotím práci jako spíše průměrnou, odbornou i formální úroveň lze akceptovat jako odpovídající.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě.
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