čvur

POSUDEK OPONENTA

zÁvĚnečruÉpnÁcE

čE9t(ÉvYso(É

UčErlíŤEcnlllaxÉ
v PRAZE

l. lDENTIFlKnčruíúorur

Název práce:
Jméno autora:

Mateřská škola
Lenka Netušilová

Typ práce:

baka lářská

Fakulta/ústav:

Fakulta stavební (FSv)
Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

Katedralústav:
Oponent práce:
Pracoviště oponenta práce:
lt. HoDNocrruí

lng. Lukáš Velebil, Ph.D.

Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

lroruorllvÝcn rntrÉnlí

Zadání

prumerne narocne

Hodnacení náročnosti zadání zóvěrečné prúce.
Zadání odpovídá náročností bakalářské práci.

Splnění

zadání

splněno

Posudte, zda předloženú zóvěrečná próce splňuje zadání, V komentáři případně uvedte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je próce oproti zadání rozšířena, Nebylo-|i zadóní zcela splněno, pokuste se posaudiť zóvažnost, dopady a
případně i příčinyjednatlivých nedostatků.
Práce splňuje zadání.

Zvolený postup řešení

správný

Posudte, zda student zvolil správný postup neba metody řešení.
resenl e

úroveň
B - velmi dobře
Posudte úroveň odbornosti zóvěrečné práce, využitíznalosťí získaných studiem a z adborné literaťury, využití podkladů a
odborná

dat získgných z praxe.
Úroveň práce je na velmi dobré úrovni.

Formální

a

jazyková úroveň, rozsah

práce

A - výborně

Posudte spróvnost používóníformólních zápisů obsažených v práci. Posudte typografickou
Práce
ledná a
stránce bez nedostatků.

Výběr zdrojů, korektnost

citací

a

jazykovou strónku.

A - výborně

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získóvání a využívónístudijních materiálů k řešení zóvěrečné práce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posudte, zda student využílvšechny re!evanťní zdroje, Ověřte, zda j,sou všechny převzaté prvky řódně
odlišeny ad vlastních výsledků a úvah, zda nedašlo k parušení citačníetiky a zda jsou bibliografické ciťace úplnéa v soulqdu
s citačnímizvyklostmi a normami.
Autorka řádně uvedla všechny zdroie.

Dalšíkomentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dasažených hlavních výsledků závěrečnépróce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programovéllo vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experímentální zručnosti apod,

K práci mám několik připomínek:
- Na str. 36 a 37 statického výpočtu autorka uvažuje horní práh sloupkové konstrukce z profilů 3x60l1"20 mm,
ovšem v následném posouzení počítámoment setrvačnost a průřezový modul průřezu, jako by byl celistvý výšky
180 mm.
- Ve statickém výpočtu je uvažována charakteristická hodnota zatíženísněhem 1 kN/m2, v programu Truss 0,75
kN/m2.
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Shrňte aspekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Voše celkové hodnocení. Uvedte případné otázky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné próce před komisí.
Jak se bude lišit ohybovó únosnost horního prahu, pokud bude tvořen:
a)třemi hranoly profilu 60/120 paloženými na sobě;

b)jedním hranolem profilu 1"20/Ba
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačnímstupněm B - velmi dobře.
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