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Prosíme Vás o stručné a l"ýstžné odpovědi na následuiící otázkv:

1. odpovídá diplomovápráce uvedenému zadáni v plném rozsahu?

Diplomová práce odpovídá zadáni.

2. Jakhodnotíte předloŽenou diplomovou práci z hlediska struktury anávaznosti jednotlivých

částí práce, případně jejich úplnosti?
Přediožená_ diplomovi práce je členěna ve smyslu poŽadavků zaďáni. Jednotlivé části

návrhu jsou logicky Ťazený. Statický výpočet je místy nepřehledný' pro lepší srozumitelnost

by měl bý doplněn skicami a obrázky usnadňujícími orientaci ve výpočtu.

3. ZákIadni zhodnocení diplomové práce:

Diplomová práce je záměŤena na návrh ocelové příhradové nosné konstrukce spot1ovní

haly |ozneho rózpětí. Diplomant se ve své práci soustředilna statický návrh hlavních nosných

částí obloukové konstrukce a vybraných detailů, ztužení konstrukce je navrženo pouze

zj ednodušeně, konstrukčně.
Práceje rozdělena do několika částí, v úvodu práce diplomant předkládá stručný rozbor

konstrukcí halvhodných pro sport. Hlavní část diplomové práce - statický výpočet je rozdělen

do několika kapitol,'ve Řter;;óh se diplomant postupně zabývá návrhem střešní konstrukce

a hlavního příhradového oblouku. Navrženy jsou také detaily připojení vaznic v různém

sklonu a klóubové uložení konstrukce' Většina navrŽených částí je řešena také ve výkresové

dokumentaci.
V předložené práci je vidět příprava a zpracování podkladových materiál^ů a jejich

následné využití ''u 
au''ě problematice, práce prokazuje znalost potřebných technických

noÍem a jejich poŽadavků.



4' Jiné poznatky, kritické připomínky:
Diplomant mohl téma zpracovat zadané téma pečlivěji a podrobněji. Ve statickém výpočtu

zcela chybi informace o výpočetních modelech, vnitřních silách a kombinacich zatižení. Týo
chybějící části byly diplomantem průběžně konzultovány během tvorby diplomové práce,
došlo tedy pravděpodobně k opomenutí uvedení.

Statický výpočet je celkově na pruměrné úrovni, místy není dostatečně přehledný. Toto
vypovídá především o nezkušenosti diplomanta. Naopak výkresová dokumentace, i přes

chybějící výkaz materiálů, je zpracována přijatelně.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
V rámci diplomové práce byly navrženy ocelové nosné konstrukce za použití normových

přístupů a metod. Nezanedbatelný je především přínos pro samotného studenta,který prokázal
a ověřil schopnost aplikace získaných vědomostí na praktickém příkladě.

6. Jaká je charakteristika výběru avyužiti studijních pramenů?
V diplomové práci byly použity doporučené studijní prameny, zejména platné technické

nonny.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Po formální stránce je diplomová práce dostatečně členěna a značena a má všechny

potřebné formální náležitosti. Jednotlivé vzégemně navazujicí části jsou označeny dle
poŽadavků zadání. Výkresová dokumentace vhodně doplňuje a podporuje návrhy nosných
konstrukcí. Jazykováúroveň diplomové práceje dobrá a srozumitelná.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využiti)?
ProtoŽe byl návrh všech nosných konstrukcí proveden podle platných technických norem,

bylo by možné také jeji částečné využití v praxi.

9.Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nelyhovující)
VELMI DOBŘE
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Poznámka:
V případě potřeby můžetejednotlivé body rozvést ve zvláštni pÍiloze.


