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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Práce odpovídá zadání. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

Práce je členěná do jednotlivých kapilol logicky, ale jednotlivé části jsou místy jen stručné a 

složitější výpočty by měly být lépe vysvětleny.   

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

Téma diplomové práce je náročné a vyžadovalo prostudování nové literatury a prohloubení 

znalostí v předpjatém betonu. Velmi kladně hodnotím, že studentka nastudovala při tvorbě 

diplomové práce několik skript a snažila se i při konzultacích se mnou vše správně pochopit a 

konstrukci správně navrhnnout. 

Přesto diplomová práce působí stručně a některé pasáže by měly být lépe vysvětleny. 

 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Práce by mohla být zpracována lépe s ohledem na vysvětlení některých složitějších výpočtů. 

V práci je dále chyba v posouzení konstrukce, jsou zaměněny momenty vztažené na sloupový 

pruh a vztažené na běžný metr. Studentka si chybu uvědomuje.  

Pro ucelený návrh předpjaté desky by bylo třeba dořešit řadu detailů, např. zajištění polohy 

předpjaté výztuže, vyřešení detailů pro kotvu předpjaté výztuže, což ale nebylo v zadání 

práce.    

 

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

Práce využívá stávajících norem a nepřináší nové poznatky. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Výběr studijních pramenů je vhodný a plnohodnotný. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

Jazyková a formální stránka práce je na odpovídající úrovni. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

      

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

 

Ačkoliv je práce mezi výborně a velmi dobře, rozhodla jsem se ocenit celkový přístup 

diplomantky a snahu vše v řešené problematice pochopit a nastudovat. Proto práci hodnotím  

 

výborně 

      

 

 

 

    Dne 2.1.2015   

     

 
Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


