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Zadání náročnější
Hodnocení nóročnosti zadóní zóvěrečné próce.
Diplomová práce se věnuje porovnání variant přístupů k sanaci spodní stavby mostů, konkrétně Barrandovského.

Splnění zadání spIněno
Posud'te, zdo předloženó zóvěrečnó próce splňuje zodóní. V komentóři případně uveďte body zadóní, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zodóní rozšířena. Nebylo-li zadúní zcela splněno, pokuste se posoudit zóvažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Předložená s zadání

Zvolený postup řešení
Posudte, zda student zvolil spróvný postup nebo metody řešení.

správný

Zvole lze hodnotit s

odborná úroveň A_výborně
Posudte úroveň odbornosti zóvěrečné próce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů o
dot získaných z proxe.

V rámci rešerše a praktické části práce studentka prokázala velmi dobře zvládnutí řešené problematiky. Považuji za nutné
vyzdvihnout vlastní přínos v oblasti vyhodnocení nejen časové a finanční náročnosti, ale i hledisko BoZP a dopravního
omezení.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně
Posud'te spróvnost používóníformálních zópisů obsožených v próci. Posud'te typografickou o jazykovou strónku.
Z hlediska obsahu a ú lze konstatovat, že ce z avl členění včetně í dobré srozumitelnosti.

Další komentáře a hodnocení
Vyjódřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků zóvěrečné próce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo progromového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentólní zručnosti apod.
Vložte komentář né hodnocen
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Výběr zdrojů, korektnost citací A _ výborně
Vyjódřete se k aktivitě studenta při získávónía využívónístudijních materiótů k řešenízóvěrečné próce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posuďte, zda studentvyužil všechny relevantní zdroje' ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řódně
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citačníetiky a zda jsou bibtiografické citace úplné a v souladu
s citačními zvyklostmi a normami'
Jednotlivé citace v souladu s citačními ostmi a normami.
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V rešeršníčósti diplomové próce je popsóna historie pražských silničních mostů, jednotlivé typy mostních staveb,

dělení mostů např. podle účelu a výšky. Nósleduje čóst, kteró se obsóhle věnuje diagnostice mostťt, diognostickým

metodóm betonových konstrukcí i stanovení fyzikólně-chemických vlostností betonu o oceli. Dóle je zmíněno
příprava povrchu pro sanaci jak betonu, tak výztuže. Jsou uvedeny technologické požodavky na přístupové

konstrukce, které jsou detailněji rozpracovóny a zhodnoceny.

Proktickó čóst próce je zaměřeno na porovnóní možných variont přístupu k sanoci spodní stavby Barrandovského

mostu. Byly zvoleny třivorianty přístupu k sanovanému pilíři v korytě řeky při využití speciólní plošiny, lešení

kotveného do konstrukce mostu a provedení z hladiny vodního toku. Tyto možné reólné vorionty byly porovnóny

z htediska technotogického, časového a ekonomického, i z hlediska rizik při provóděné práci. Tabulky jsou josné,

přehledné, spróvně pojaté. Nechybí ani přehledné grafické znózornění časové nóročnosti jednotlivých variont
přístupu. Ani zde nechybí potřebné výkresy, grofickó znózornění, fotodokumentoce a komentóře. V zúvěru práce je

obsóhle zpracovúno vyhodnocení navržených voriant přístupu k sonaci pilíře s ohledem no čos, finonční nóroky,

rizika spojenó s provúděním sanoce, důsledky potřebných opotřeníiomezenídopravního provozu a z hlediska
potřeb na vybavení pracoviště v rómcijednotlivých alternativ. Próce celkově působí uceleně, studentka prokózola

výborné zvlódnutíi praktický přístup k řešené problemotice.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně

otázky:

1l Jaký vliv mají klimatické podmínky na použitelnost navržených variant?

2| Existuje možnost zkrácení doby realizace při využití speciáiní plošiny?

3) Jaká jsou maximální možná omezení dopravy při provádění sanací Barrandovského mostu v souvislosti
se zachováním plynuIého provozu na území hl. m. Prahy?
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