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Téma diplomové práce :
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Design of family house reinforced concrete structure
Jméno a p íjmení diplomanta (-ky) :
Bc. Ivana Strnadová

Prosíme Vás o stru né a výstižné odpov di na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Ano, odpovídá uvedenému zadání, navíc v rozsahu práce zadání p ekra uje volbou

náro nosti zadání a zkoumaného stavu.

2. Jak hodnotíte p edloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
ástí práce, p ípadn jejich úplnosti?
Velice kladn . Struktura práce je celistvá a neporušená, jednotlivé ásti na sebe plynule

navazují a jsou p ehledn odd leny. Postup výpo tu je v cný a jasný dob e itelný v etn
obrázkových a tabulkových p íloh a v záv ru práce je zvláš doložena podrobná výpo etní a
výkresová ást charakterizující výsledky celého výpo tu.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Práce nezkoumá jednoduchý objekt - jednotlivé dispozice po sob jdoucích podlaží na sebe

nenavazují - uvažuje se s transpozicí nosných konstrukcí a navíc na celou nadzemní stavbu
p sobí ješt bo ní p itížení zeminy komplikující výsledný návrh. Vše je v práci podrobn
charakterizováno, výpo etn  p ehledn a v cn definováno a výsledky jsou p edloženy tak,
jak se o ekává. Kladn hodnotím odebrání podrobných návrhových postup - návrhu pr ez
výztuže - a jejich za azení do ásti p íloh. Práce v tomto sm ru není nijak ochuzena, ale je
ur it  p ehledn jší. Rovn ž výkresová ást je na velice vysoké úrovni p ekra ující rozsah
zadání, který je b žn po studentech požadován. Takto vypracované výkresy vypadají tém
jako profesionální.



4. Jiné poznatky, kritické p ipomínky:
Kritiku mám k výstupu vnit ních sil z výpo etního modelu a volb výpo etního modelu.

Efektivním zp sobem by jist bylo, používat pro vyjád ení vnit ních sil dva výpo etní
modely. První celkový model s interakcí se zeminou pro vyjád ení výsledk na základové
desce, druhý model rovn ž celkový, nebo výsekový zachycen na pevných podporách
k vyjád ení výsledk ve stropních konstrukcích. Výsledky vnit ních sil v stropních deskách
p edložené v této práci obsahují práv taková zkreslení k nimž dochází deformací
základových konstrukcí. Toto není kritika hodnocení práce, ale pouze poznatek ur ený
k nadcházejícímu praktickému výkonu povolání.

5. Uve te, zda a v kterých ástech p ináší diplomová práce nové poznatky?
    P edm tem práce nebylo p inést nové poznatky, avšak zp sobem provedení a obsahem je
práce vysoce nadstandartní, než požaduje zadání.

6. Jaká je charakteristika výb ru a využití studijních pramen ?
Zvolené studijní prameny jsou pln  dosta ující.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Formální zpracování i jazyková stránka celé diplomové práce je na vysoké úrovni.

Poznatky a obsah jsou ádn  srozumitelné a pln informativní.

8. Jaký je zp sob využití práce (publikace, praktické využití)?
Není smyslem práce využít ji podobným zp sobem. Práce má ov it dosažené znalosti

studenta v dané problematice. Nicmén je t eba íct, že vzhledem ke složitosti úlohy a kvalit
zpracovaných výkres  se práce podobá profesionálnímu výstupu.

9. Práci hodnotím:
zde uve te hodnocení diplomové práce (výborn , velmi dob e, dob e, nevyhovující)

   výborn

Dne 28.12.2018
Podpis oponenta

Poznámka:
V p ípad  pot eby m žete jednotlivé body rozvést ve zvláštní p íloze.


