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HODNOCENÍ  BAKALÁŘEKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:        

Téma bakalářské práce:   

Statický posudek dopravníkového mostu vedoucího nad dálnicí ve městě Virginia Beach 

 

      

Jméno a příjmení studenta: Miroslav Vacek 

      

 

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 modelování a statické posouzení ocelové nosné 

konstrukce dopravníkového mostu vedoucího nad dálnicí ve Virginii.  

Model konstrukce byl vytvořen v software Scia Engineer. Statický software (Scia Engineer, 

IDEA StatiCa) byl rovněž využitý k ověření zhotovených posudků nosných prvků 

a vybraných spojů. Projektová dokumentace byla v požadovaném rozsahu vytvořena 

v programu Tekla Structure.  

Úroveň předložené bakalářské práce je odpovídající požadovaným znalostem studenta 

bakalářského studijního oboru 3607R037 Konstrukce staveb.  

  

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

Kapitola 3.3 (Popis konstrukce) – termín „noha podpěry“ není technicky správný. Rovněž 

termín „rámová desková konstrukce mostovky“ není vhodný. U obhajoby věnujte větší 

pozornost použité terminologii. 

 

 



 

Kapitola 5.2, první věta - stylisticky i obsahově špatně. 

 

Strana 100 - Vedoucí práce nesouhlasí s tvrzením, že do sloupů se navrhují výztuhy „proti 

páčení“. V rámci obhajoby BP zkuste uvést hlavní důvod návrhu příčných výztuh. 

 

Kapitola 10, první věta – nestačí uvést sousloví (2 % pravděpodobnost bez bližšího 

vysvětlení). Zkuste u obhajoby lépe specifikovat. 

 

 

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

 

Zajímavé je porovnání EN norem a ASCE norem pro zatížení stavebních konstrukcí. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Student využil 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 největší slabinou jinak zdařilé bakalářské 

práce. Je dobře, že student požádal osoby blízké o korekturu textu. Student však měl 

věnovat větší pozornost správnému a výstižnému uvedení technických termínů. 

 

 

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

 

Student posuzoval reálnou konstrukci (vedoucí BP je spoluautorem původního návrhu). 

 

 

9. Práci hodnotím:  

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

 

   výborně 

      

 

 

 

    Dne 15. 05. 2019   

     Podpis vedoucího BP 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


