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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Bloky obvodového pláště s obsahem recyklovaných surovin 
Jméno autora: Bc. Jan Horych 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra mechaniky 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Pavel Tesárek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra mechaniky, FSv ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání DP je náročnější a navazuje na bakalářskou práci studenta. 

 

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. 

Zadání diplomové práce bylo jednoznačně splněno. . 
 

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. 
Student po celou dobu řešení své diplomové práce pracoval samostatně a byl aktivní při řešení problémů, které souvisely 
s událostmi v roce 2020.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornou úrovně práce považuji za vysokou. Studen si nastudoval velké množství odborné literatury a zahraničních 
článků, které si sám vyhledal. Při řešení své diplomové práce si musel nastudovat problematiku, která je nad rámec 
běžného studia.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální a jazykové stránce splňuje práce požadavky kladené na DP, jen by bylo vhodné některé části přeformulovat, 
aby byly srozumitelnější a jasnější. 

 

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. 
Práce obsahuje velké množství použitých zdrojů v podobě norem a zahraničních odborných článků, které si student sám 
vyhledal. Zdroje jsou odcitovány v souladu s citačními normami. 

 

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. 
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Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci studenta, poznatky získané v bakalářské práci dále využil. Většinu vzorků 
vyrobil student samostatně, sám fyzicky prováděl většinu testů a sám je vyhodnotil a okomentoval v návaznosti na složení 
navržených směsí.  
Získané výsledky je možné využít v dalším navazujícím výzkumu je pravděpodobné, že je bude možné využít i v následujících 
letech v praxi. 
 
Student je spoluautorem jednoho konferenčního příspěvku na řešené téma:  
Horych, J.; Tesárek, P.; Prošek, Z.: Mechanical properties of cement composite containing recycled concrete and alkali 
activated blast furnace slag. In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. 
p. 30-33. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Předložená práce je na vysoké odborné úrovni a obsahuje velké množství experimentálních dat a závěrů, které 
jsou studentem okomentovány.  
 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě a po její obhajobě doporučuji Bc. Janu Horychovi udělení titulu Ing.   
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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