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HODNOCENÍ  BAKALÁŘEKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:        

Téma bakalářské práce:   

Statický posudek prostorové rámové konstrukce v seizmicky aktivním území 

 

      

Jméno a příjmení studentky: Jana Šlancarová 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Ano. 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

    Struktura BP je jasná a přehledná. Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

 

Bakalářská práce je zaměřena na návrh, modelování a statické posouzení ocelové nosné 

konstrukce sloužící k uchycení a obsluze technologie pro výrobu plastových fólií. Zvláštní 

pozornost je v práci věnována vyhodnocení vlivu seismického zatížení na návrh 

rozhodujících nosných prvků konstrukce. 

 

Bakalářská práce je zpracována na vysoké odborné úrovni. 

 

  

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

Pouze drobná připomínka k výkresové dokumentaci, která mohla být zpracována s větší 

pečlivostí (měřítka a tloušťky čar, chybí informace o výrobní skupině EXC 2). 

 

 



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

 

BP přináší zajímavé výsledky o vlivu seismického zatížení na hlavní nosné prvky ocelové 

konstrukce. Protože se jedná o reálnou konstrukci, jejíž obdobné varianty se vyrábějí pro 

produkci fólií po celém světě (tedy i do seizmicky aktivních oblastí), jsou zjištěné poznatky 

přínosné pro statiky projekční kanceláře a také pro výrobce. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Studentka využila vhodné studijní prameny, především pak platné normy pro navrhování 

ocelových konstrukcí. 

 

 

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

 

Jazyková stránka i formální zpracování jsou na vysoké úrovni. 

 

 

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

 

Dle bodu 5. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

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

 

   výborně 

      

 

 

 

    Dne 16. 05. 2018   

     Podpis vedoucího BP 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


