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1. odpovídá diplomová práce uvedenémuzadání v plném rozsahu?

Diplomová práce - část statika plně odpovídá zadání.

2. lak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti

jednotliv'ých částí práce, případně jejich úplnosti?
Předložená diplomová práce - část statika je členěna ve smyslu požadavků zadání.

Jednotlivé části návrhu jsou logicky řazeny. Statický výpočet je přehledný a srozumitelný,

doplněný obrázky usnadňujícími orientaci ve výpočtu.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Diplomová práce je zaměřena na návrh objektu hasičské stanice. Zadání práce bylo

rozděteno na dvě části - pozemní stavitelství {7o%) statické řešení hlavních nosných

konstrukcí v rozsahu 30% práce' V rámci části statika (kapitola 5) byla navržena střešní

konstrukce z dřevěných lepených lamelových vazníků, rámová ocelová konstrukce garáží,

spřažená ocelobetonová stropní konstrukce a zásadní detaily - rámový roh a kloubové

uložení sloupů' Většina navržených částíje řešena také v přehledné výkresové dokumentaci.

V předložené práci je vidět příprava a zpracování podkladových materiálů a jejich

následné využití na dané problematice. Práce prokazuje znalost potřebných technických

norem a jejich požadavků'

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Diplomantka v rámci přípravy práce pravidelně konzultovala problematiku statického

návrhu objektu. V rámci práce prokázala samostatnost při řešení této problematiky, pod

vedením a po korekci některých nedostatků byla schopna provést všechny potřebné části

statického návrhu. Zvláště by se dal vyzdvihnout návrh rámové konstrukce a rámového

přípoje, který je zcela komplexnía ve smyslu současných návrhových postupů nesnadný.

V rámci diskuse by se diplomantka mohla zmínit:

1. Výhody a nevýhody ocelobetonových konstrukcí, ekonomičnosti návrhu těchto

konstrukcí např. v závislosti na rozpětí, resp. zatížení'

2. Prostorová tuhost ocelových skeletových systémů, typy ztuŽení těchto konstrukcí

a způsoby ověření dostatečné tuhosti.



5. Uved'te, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?

Diplomová práce je komplexní, použité metody řešení nosné konstrukce a detailů jsou

standartní. V tomto smyslu práce nové poznatky přináší pouze minimálně. Nezanedbatelný
je hlavně přínos pro samotnou studentku, která prokázala a ověřila schopnost aplikace

získaných vědomostí na praktickém příkladu'

6. Jaká je charakteristika v'ýběru a využití studijních pramenů?
Ve zpracované diplomové práci je vidět dostatečnou přípravu a zpracování podkladových

materiálů a jejich následné využití v dané problematice, zejména ve vazbě na platné

technické normy.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formáIní zpracoÝání):
Po formální stránce je diplomová práce dostatečně členěna, značena a má všechny

potřebné formální náležitosti. Jednotlivé vzájemně navazující části jsou označeny dle

požadavků zadání' Přílohy svým obsahem vhodně doplňují a podporují návrhy jednotlivých

částí nosných konstrukcí. Jazyková úroveň diplomové práce je dobrá a srozumitelná.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Projekt diplomové práce je využitelný v praxi jako podstatná část dokumentace pro

stavebnípovolení.

9. Práci hodnotím:
Zde uved'te hodnocenídiplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

vÝgonNĚ

V ostravě dne 06. oI' 2oL4

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštnípříloze.

podpis vedoucího DP


