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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh stěnového nosníku pomocí příhradové analogie a nelineární analýzy 
Jméno autora: Jan Svoboda 
Typ práce: bakalářská 
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 práce bylo splněno v celém rozsahu. Nad rámec původního zadání byl proveden návrh a posouzení sloupu 
podporujícího stěnový nosník. 
 

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 během celého semestru. Průběžně konzultoval dílčí výstupy práce, kladl cílené dotazy na 
nejasnosti v postupu výpočtu. Prokázal schopnost samostatně řešit zadané téma. 

 

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. 
Práce má velmi dobrou odbornou úroveň. K řešení problému jsou využity vhodné výpočetní metody, které jsou správně 
aplikovány. Výpočty jsou podrobně rozepsány a okomentovány. Student vycházel ze znalostí získaných v předmětech 
základního studia, které si doplnil studiem literatury zaměřené na metodu příhradové analogie a nelineární analýzu. Úroveň 
podrobnosti zpracování přesahuje běžný standard bakalářských prací. 

 

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 velmi dobře zpracovaná po jazykové i formální stránce. Je celkově jasná, přehledná a srozumitelná. 

 

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 vycházel z literatury doporučené vedoucím práce, v dílčích případech si samostatně vyhledal doplňující podklady. 
Počet a rozsah prostudovaných pramenů je s ohledem na praktické zaměření práce dostačující, za drobný nedostatek však 
lze považovat skutečnost, že si student nerozšířil odborné a jazykové znalosti studiem zahraniční literatury. Citační etika byla 
dodržena, bibliografické citace jsou korektní. 
 

Další komentáře a hodnocení 
nejsou 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Předložená práce svou náplní, úrovní zpracování i rozsahem splňuje všechny požadavky na bakalářskou práci. 

Student podrobně navrhl a posoudil stěnový nosník ze všech potřebných hledisek. Pracoval pečlivě v průběhu 

celého semestru, prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 12.6.2020     Podpis: Petr Bílý, v.r. 


