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Prosíme Vás o stručné a v'ýstižné odpovědi na následuiící otázky:

l ' odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Diplomantka Se Ve své práci zabyvá návrhem a posouzením nosných prvků hangáru pro

letad la. Zpracov ání d ip lomo vé práce obsahově odpov ídá před lože nému zadáni.

2. I ak hodnotíte předloŽenou diplomovou
částí práce, případně jejich úplnosti?

pr ácl z h led i ska struktury a náv azno sti jednotlivých

Z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí je práce

zadáni' Práce je logicky členěná a přehledně strukturovaná.
logicky navazují.

provedena zdaÍile a odpovídá
Jednotlivé kapitoly na sebe

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Diplomová práce je zpracována zodpovědně, uceleně a přehledně. Práce je rozdělená do

osmi hlavních částí. Studentka prokázala orientaci v odborné literatuře a normách, kterou

může v budoucípraxi rozšířit aprohloubit. Je škoda' Žebyť maIáčást práce nebyla věnována

posouzení navržené konstrukce napožár. Vzhledem k rozměrům objektu a předpokládanému

poŽárnímu zatiŽeni (dle požárního scénáře), by byl návrh nosné konstrukce z působením

zvýšených teplot pravděpodobně významně ovlivněn.



4. Jiné poznatky' kritické připomínky:
V kapitole 5. 10 je zmíněn nelineární výpočet. o jaký typ nelineárního výpočtu se jednalo,

a co všechno tento výpočet zahrnova|?
Na str. 19 a 2l jsou v nadpisech uvedeny jiné typy variant řešení, než v textu příslušných
kapitol.
Na str. 23 obrázek č' 29 "ZatěŽovací schéma jednoho z nosníku'' neodpovídá značeni
zatěžovacich stavů v textu.
Na str. 25 je u základního tlaku větru uvedena nesprávná jednotka.

5. Uveďte, zda av kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce hangáru dle platných

norem a postupů. V kapitole 6.2 je uvedeno posouzení prostorového styčníku dle příručky
''Design guide for CHS joints under predominantly static loading'', coŽ je zajimavé uplatnění
této metodiky vedoucí k optimalizaci konstrukce, a tím i ke sníŽení ekonomické náročnosti.

6' Jaká je charakteristika výběru avyuŽití studijních pramenů?
Výběr a využiti studijních podkladů je dostačující k vypracování zadané práce.

7. Hodnocení formální stránky (1azyková stránka, formální zpracováni):
Zpracování práce je po formální i jazykové stránce na odpovídající úrovni.

8. Jaký je způsob vyuŽttí práce (publikace, praktické vyuŽitf)?
Přínosem práce je, mimo formování znalostí samotného studenta, možnost jejího využíti

jako zajimavého studijního nebo podkladového materiálu pro další rozpracování problematiky
návrhování velkorozponových konstrukcí.

9. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nelyhovující)
velmi dobře

Dne 3.01.2014
Podpis oponenta
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/Poznámka:

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní pÍiloze.


