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1. odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Diplomová práce odpovídá zadání, řešeny byly všechny části dle zásad pro Vypracování,

byť některé, vzhledem k celkovému rozsahu práce, pouze zjednodušeně.

2. Jak hodnotíte předloženou dip!omovou práci z hlediska struktury a návaznosti

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?

Předložená diplomová práce je členěna ve smyslu požadavků zadání. Jednotlivé části

návrhu jsou logicky řazeny. Statický výpočet je přehledný a srozumitelný, doplněný obrázky

usnadňujícími orientaci ve výpočtu' Přílohy vhodně doplňují základnítext'

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Diplomová práce je zaměřena na předběžný návrh a možné variantní řešení střešní

konstrukce hangáru pro letadla' Podrobně byla řešena hlavnínosná konstrukce _ prostorová

příhradová konstrukce a typický prostorový styčník tohoto vazníku. Pro posouzení styčníku

byla mimo jiné použita také nová metodika dle doporučenízahraniční literatury. ostatníčásti

střešní konstrukce příčné vazníky, vaznice apod. byly řešeny pouze zjednodušeně. Výkresová

část obsahuje základní dispoziční výkresy vybrané varianty zastřešení a detailní výkres

řešeného styčníku včetně výrobních specifikací.

V předloŽené práci je vidět příprava a zpracování podkladových materiálů a jejich

následné využití na dané problematice. Práce prokazuje znalost potřebných technických

norem a jejich požadavků.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Diplomantka v rámci přípravy práce pravidelně konzultovala a neustále prohlubovala své

znalosti řešené problematiky. Vzhledem k abnormálním rozměrům konstrukce bylo nutné

upravit rozsah původně zamýšlených návrhů a omezit se pouze na základní části hlavní

nosné konstrukce a typizovaný detail. Během tvorby práce byla diplomantka vystavena řadě

nových skutečností, se kterými se neměla možnost seznámit během řádného studia, např.

velký vliv ohybových momentů u příhradových konstrukcí velkých rozpětí vlivem vlastní

hmotnosti jednotlivých prvků, výrazný vliv prostorového spolupůsobení jednotlivých částí

konstrukce, nezvykle velké vnitřnísíly a dimenze jednotlivých prvků apod'



V rámci diskuse by se diplomantka mohla zmínit:
1' Existoval by lepší (staticky výhodnější) tvar hlavní nosné konstrukce?
2. Jakým způsobem by byly namáhány navazující konstrukce (stěny, sloupy, vratový

portál).

5. Uvedte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Použité metody řešení nosné konstrukce a detailů jsou standartní. V tomto smyslu práce

nové poznatky přináší pouze minimálně. Nezanedbatelný je hlavně přínos pro samotnou
studentku, která prokázala a ověřila schopnost aplikace získaných vědomostí na praktickém

příkladu.

6. Jaká je charakteristika v,ýběru a využití studijních pramenů?
Ve zpracované diplomové práci je vidět pečlivou přípravu a zpracování podkladových

materiálů a jejich následné využití v dané problematice, zejména ve vazbě na platné

technické normy.

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

potřebné formální náležitosti. Jednotlivé vzájemně navazující části jsou označeny dle

požadavků zadání. Přílohy svým obsahem vhodně doplňují a podporují návrhy jednotlivých

částí nosných konstrukcí. Jazyková úroveň diplomové práce je dobrá a srozumitelná.

8. Jaký ie způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Projekt diplomové práce je využitelný v praxi jako předběžná studie v dokumentaci pro

stavebnípovolení.

9. Práci hodnotím:
Zde uved'te hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

VELM| DoBŘE

V ostravě dne 08. o1'.2014

podpis vedoucího DP

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštnípříloze.
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