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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Dřevěná rozhledna 
Jméno autora: Bc. Diana Al-Jawahiri 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 
Oponent práce: Ing. Radek Pošta, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Allcons Industry s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost práce daleko překračuje úroveň studenta 5. ročníku VŠ. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo splněno, odborná úroveň je ale velmi nízká. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup je správný.  

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Nízká úroveň je částečně dána složitostí zadání. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Úroveň češtiny je nízká, ale smysl sdělení lze pochopit. Hodnocení D volím z důvodu výkresové části, jejíž 
úroveň je velmi nízká. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 

výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 

odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 

s citačními zvyklostmi a normami. 
Bez komentáře. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Viz níže. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Celkové hodnocení ovlivnil fakt, že z práce není jasné, jestli studentka problematice rozumí. Dílčí posouzení dávala 
smysl, i když se v nich objevovaly hrubé chyby. Celkově ale konstrukce působí dojmem, že by reálně nefungovala. 
Ztužení celé konstrukce pravděpodobně přebírají prvky, které k tomu nejsou určeny. Neskutečné síly v těchto 
prvcích měly studentku upozornit, že není něco v pořádku. Používání softwaru (vlastní frekvence, založení) působí 
dojmem, že se autorka spokojí s výsledkem, ale už dále nepřemýšlí, zdali je to možné. 
 

1) Byl výsledek ze softwaru RWIND zkontrolován? Na str. 15 je nekontrolovatelný obrázek, není jasné, jestli 
např. špatné zadání zatížení větrem není důvodem velkých vnitřních sil v konstrukci. 
2) Proč má posouzení spojů vlastní kombinaci? Odpovídá to realitě? 
3) Není kmod 0,9 málo? Jaká je zvolena třída provozu? 
4) Jak je celá konstrukce ztužena? V TZ je napsáno, že ztužení je zajištěno geometrií – šikmými sloupy a 
částečně konstrukcí rampy. Je to reálné? S tím pravděpodobně souvisí veliké vnitřní síly v prvcích pochozí rampy 
(kap. 4.3, 4.4, 4.6). Čím to je? 
5) Dává smysl průřez pro podélný trám pod pochozí rampu 160x240 mm? Proč není posouzena kombinace 
tlak + ohyb. 
6) Dává smysl průřez pro příčný trám pod pochozí rampu 240x320 mm? 
7) Čím je způsoben velký rozdíl mezi tlakem a tahem u sloupů (630 kN tlak x 88 kN tah)? Čekal bych tedy i 
vyšší tahové síly. 
8) Kde se bere tahová síla 120 kN v přípoji sloup – příčný nosník pod pochozí rampou? 
9) Tahová síla u posouzení patky se bere pouze z jednoho sloupu, když jsou na jedné patce sloupy dva? 
10) Max tahová síla ve spodních sloupech je 37 kN, kde se nachází sloup s max. tahovou silou 88 kN (kap. 
4.5)? 
11) Počítá se u posouzení spojů s efektivním počtem spojovacích prostředků? 
12) Co je smyslem kapitoly Vlastní frekvence. Vyhoví konstrukce? Co je to Lanzosova iterační metoda? 
13) Pilota má průměr 1500 mm a je vyztužena 8ks výztuže o průměru 30 mm. Je poměr vyztužení reálný? 
 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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