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HODNOCENÍ  BAKALÁŘEKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:        

Téma bakalářské práce:   

Statický posudek ocelové nástavby pro obsluhu technologie čistících filtrů 

 

      

Jméno a příjmení studentky: Radka Dvorská 

      

 

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 nástavby umístěné nad čistícími prachovými filtry v ocelárně ArcelorMittal 

Eisenhüttenstadt. 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. 

 

Úroveň předložené bakalářské práce je odpovídající znalostem studenta bakalářského 

studijního oboru 3607R037 Konstrukce staveb. 

 

  

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

Kapitola 7 – chybí posudky mezního stavu použitelnosti (uvést při obhajobě). 

 



Kapitola  8.4  - u posudku přípoje je potřeba ověřit také únosnost prvku připojeného 

jedním ramenem a dále ověžit únosnost při skupinovém vytržení šroubů (uvést při 

obhajobě). 

 

Kapitola 10 – hmotnost ocelové konstrukce bude jistě větší než 0,95 tun. 

 

Výkresová dokumentace mohla být zpracována s větší pečlivostí (především detaily 

konstrukce - značení svarů, měřítko čar, opakující se informace v pohledech a řezech). 

 

 

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

 

Předložená práce není koncipovaná k tomu, aby přinášela nové poznatky. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

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

ocelových konstrukcí. Seznam použité literatury je vhodné umístit až za závěr. Místo 

elektronických zdrojů se vzorovými příklady by bylo vhodnější citovat ucelenější publikaci 

k posuzování ocelových prvků a spojů podle EN norem. 

 

 

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

 

Jazyková stránka i formální zpracování jsou na akceptovatelné 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 14. 05. 2019   

     Podpis vedoucího BP 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


