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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:        

Téma diplomové práce :        

Železobetonová skořepinová konstrukce rodinného domu 

Reinforcement concrete shell strusture of a family house 

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) :       

Bc. Marie Horňáková 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Ano, odpovídá zadání v plném rozsahu 

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Struktura práce je celistvá a neporušená, jednotlicé části jsou přehledně odděleny a plynule 

na sebe navazují. Práce se v úvodu obsahově podrobně věnuje teorií skořepin, která předchází 

kokrétnímu posouzení. Zkoumání problematiky je také uvažováno ve variantním členění. 

Postup výpočtu je podrobný a v závěru práce je doložená zvlášť podrobná výkresová část 

charakterizující výsledky celého postupu výpočtu. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

     Obsahově je práce velice plodná co do způsobu teorie, tak i po stránce úkonu výpočetního 

posouzení. Vhodně je zvolen přístup návrhu výpočetních modelů, tento krok je v důsledku 

práce vždy zcela zásadní. K výpočetnímu posouzení zmiňovaných konstrukcí je přistupováno 

efektivně a věcně. Počet posuzovaných konstrukcí, dle mého názoru, překračuje základní 

požadovaný rozsah zadání diplomové práce a to co předkládá je až nadstandartní. Chválím 

výkresovou část práce, zpracováním se jedná témeř o profesionální výstup a takto erudovaný 

student je v praxi vždy velice vítán.       

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    V úvodu práce se vyskytuje seznam použitého značení. Obsah odpovídá značkám použitých 

ve výpočtu, ale není úplný s ohledem na celou práci. Teorie desek v úvodu práce obsahuje 

vlastní značky, které v souhrném popise chybí. Na obrázcích výsledků chybí značka definující 

globální nebo lokální souřadný systém. Díky změnšení na formát této práce, je vyznačený 

výstup programu SCIA nečitelný. Navíc závěr kapitoly 2 se přímo zmíňuje, o odlišnosti 

souřadných systémů výpočetního programu. Je obyklé a mnohdy i nezbytné použitý souřadný 

systém ve statickém výpočtu definovat, jelikož výsledky výpočtu mohou být takto doslova 

nezkontrolovatelné.    

 

 

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

    Práce nepřináší nové poznatky, avšak způsobem provedení a obsahem je práce vysoce 

nadstandartní, než požaduje zadání této diplomové práce.   

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Zvolené studijní prameny jsou vhodně zvoleny a plně dostačující. 

 

 

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

    Formální zpracování i jazyková stránka celé diplomové práce je na vysoké úrovni.  Poznatky 

a obsah jsou řádně srozumitelné a plně informativní.   

 

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

    Vidím zde prostor k zajímavé publikaci práce, pokud by měla opravdový podklad. Obsahově 

jde o téměř profesionální výstup zohleďující pratické postupy provádění.  

 

 

9. Práci hodnotím:  

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

   výborně 

      

 

 

 

    Dne 28.12.2017   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


