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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
 
Předmětem hodnocené bakalářské práce je teoretické řešení statického výpočtu jednoduché 
střešní konstrukce nebo pláště stavebního objektu z tenkostěnných trapézových plechů a 
vytvoření programového systému, který by teoretické řešení aplikoval. Vzhledem 
k současnému trendu využívání tenkostěnných ocelových profilů pro stavební účely se jedná 
o velmi aktuální problematiku. 

Posluchač pro teoretické zpracování statického řešení zvolil kombinaci třímomentové metody 
a metody Clebschovy, čímž získal účinný způsob výpočtu požadovaných statických i 
přetvárných veličin. Pro aplikaci odvozených postupů použil prostředí Microsoft Excelu a 
programovací jazyk Visual Basic. Mohu konstatovat, že stanovené cíle práce byly splněny 
v plném rozsahu. 

 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
částí práce, případně jejich úplnosti? 
 
Práce je zpracována s přehlednou strukturou. Jednotlivé části práce na sebe plynule navazují a 
jsou úplné. K tomuto bodu posudku nemám připomínky. 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
 
Cíle práce byly bezesporu splněny. K řešení zadané problematiky posluchač využil vhodné 
teoretické nástroje a efektivně je aplikoval v prostředí Microsoft Office na platformě Visual 
Basic. Bakalářská práce byla zpracována na vysoké odborné úrovni. 
 
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 



 
Posluchač projevil velký zájem o řešenou problematiku. Zúčastnil se exkurze do provozu 
výroby tenkostěnných trapézových plechů. Se svým vedoucím bakalářské práce i 
konzultantem z praxe vedl řadu diskuzí na dobré odborné úrovni. O jeho zájmu o řešenou 
problematiku svědčí i jeho úspěšné vystoupení v rámci soutěže studentské odborné činnosti. 

 
5. Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
 
Vzhledem k aktuálně zvolenému tématu i skutečnosti, že vytvořený software vhodně doplňuje 
v praxi používaný program, lze považovat výsledky bakalářské práce jako velmi inovativní. 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
 
Posluchač prokázal velmi dobrou orientaci v řešené problematice. K řešení využil 
odpovídající zdroje a publikace. 

 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
 
Práce vykazuje vysokou formální úroveň, která je daná i použitým typografickým softwarem 
LaTex, které bych v souvislosti s danou bakalářskou prací rovněž hodnotil velmi pozitivně. 
Jediná výtka se týká označování veličin na obrázcích 1 až 5, které by mělo být formálně stejné 
jako v psaném textu. 

Jazyková úroveň předložené práce je na slušné úrovni, neshledal jsem žádné pravopisné 
chyby a překlepy. 

 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
 
V rámci bakalářské práce byla vytvořena velmi užitečná výpočetní pomůcka, která umožní 
řadě uživatelů efektivně navrhnout statický systém tvořený tenkostěnnými profily. 
 
9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
 
Posluchač vykazoval při řešení bakalářské práce samostatnost. K nastoleným problémům 
přistupoval iniciativně a řadu věcí byl schopen vyřešit sám bez jakékoliv pomoci svého 
vedoucího bakalářské práce. Jeho práci hodnotím známou výborně. Proto také doporučuji, 
aby byla bakalářská práce přijata, a aby byl po úspěšné obhajobě Jakubovi Flodrovi udělen 
titul Bc. 
 
 
 
 
V Ostravě dne 18.5.2012 
 
                                                                                                             podpis oponenta 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


