pro NSP
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E

Hodn
noceníí vedou
ucího diplom
mové ppráce
Název prráce:

Betonová
á konstru
ukce spodní stavby
y administtrativního
o objektu

Autor práce:
Vedoucí práce:

Bc. Marce
el Neusch
hl
Ing. Jan Perla
P

Popis prá
áce:
Cílem před
dložené diplomové prácce bylo navvrhnout vod
donepropusttnou železo
obetonovou základovou
u
konstrukci vícepodlažn
ního adminis
strativního o
objektu se dvěma podze
emními pod lažími. Práci lze rozdělitt
ujících částí:
do následu
ní kritérií vo
odonepropus
stnosti zákla
adové vany – určení tříd
dy namáhán
ní a třídy užíívání, stano-1/ stanoven
vení limitníí šířky trhlin, rozdělení základové de
esky a obvod
dových stěn na prováděěné úseky;
2/ vytvořen
ní prostorové
ého statické
ého modelu se zohledně
ěním interak
kce s podlož ím;
3/ návrh a posouzení betonových
b
ky a obvodo
ových stěn n
na mezní sta
av únosnostii
průřezů zákkladové desk
ě zohledněníí napětí od omezení
o
volného přetvo
oření;
a použitelnosti (šířky trrhlin) včetně
ní prováděcíích výkresů vybraného
v
d
dilatačního celku.
c
4/ zhotoven

ý
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Nevyhovující

Hodnoce
ení práce studenta:

1. Úroveň zpracování řešeného
o tématu

☐

☒

☐

☐

2. Přístup autora při zpracování práce

☐

☒

☐

☐

3. Využití o
odborné litteratury a práce
p
s ní

☐

☒

☐

☐

4. Formáln
ní, grafická a jazyková úprava prá
áce

☐

☐

☒

☐

5. Splnění požadavků
ů zadání prráce

☐

☐

☒

☐

Celkové hodnocen
ní a závěrr:
Diplomová práce je poměrně kvalitně
k
zpra
acována. Sttudent celkem pravideelně konzultoval a přii
zpracování zohledňova
al připomín
nky z konzul tací a studiia doporuče
ené literaturry. Na prácci jsou vidětt
i poslední p
poznatky stu
udenta z pra
axe při souča
asné výstavb
by velkého centra.
c
Odevzdaná
á práce odpo
ovídá požadovanému za
adání.

Klassifikační stu
upeň podle
e ECTS:
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