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Pro BSP SI, GK, ME 

Posudek oponenta bakalá ské práce 

Název práce: Statická analýza konstrukce rozhledny 

Autor práce: Kristýna Šoupalová 
Oponent práce: Ing. Josef Martinásek, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce se v nuje statické analýze rozhledny tvaru šroubovice, je logicky rozd lena do desíti 
kapitol.  ešená konstrukce rozhledny je  ešena ve t ech variantách.  Zatížení  je  vy ísleno dle 
platných norem. Zvýšená pozornost je v nována výpo tu zatížení od v tru na atypické 
konstrukci. K tomuto ú elu je využito RWINDu, což je nástavba RFEMu k tomuto ú elu ur ena.  
Zatížení je dále aplikováno na prostorový model konstrukce vytvo ený v prost edí programu 
RFEM. Je provedena ada analýz a výsledky jsou porovnány íselnou a grafickou formou.

Hodnocení práce: 

1. Odborná úrove  práce 
2. Vhodnost použitých metod a postup  
3. Využití odborné literatury a práce s ní 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce 
5. Spln ní požadavk  zadání práce 

P ipomínky a dotazy k práci: 

Práce je kvalitn  zpracována, v textu se vyskytuje minimum nevhodných formulací 
(nap . str. 27: „nestla itelné turbulentní proud ní“; str. 65: „kolmo na nejvyšší bod“). 
U n kterých graf  chyb l popis os (str. 45), u t chto graf  bych doporu il vyzna it sm r v tru. 
Dalším doporu ením/poznámkou je volba srovnávacího parametru (posun/pooto ení) 
pro porovnávání r zných zp sob  zatížení v trem (str. 51). Zde by se mi jevila vhodn jší volba 
výslednice reakce. K práci s literaturou nemám p ipomínky. Všechny obrázky grafy  schémata 
jsou p kn  zpracovány, jsou p ehledné a itelné. Jedinou „výtkou“ je nepoužití 3D prvk  
pro tvorbu konstrukce (které je zmín no v zadání práce). 

Prosím o zodpov zení následujících otázek: 
1) Prosím o up esn ní „momentu“ v tabulce 32 na str. 65.
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2) Jak RWIND zohled uje prutové prvky (sloupy) do výpo tu? Provád la jste si porovnání 
výsledk  1D, 2D a 3D jednoduchém testovacího modelu (krychle)? 

Záv r: 

Žádná z výše uvedených p ipomínek nem la vliv na pochopení smyslu textu. Studentka 
prokázala schopnost samostatn  pracovat  a zpracovat zadané téma na velmi vysoké úrovni. 
Dále prokázala znalosti v používání programu RFEM, kde vytvo ila adu model . Výsledky byly 
p ehledn  znázorn ny a ádn  okomentovány. Oce uji i zajímavý, osobitý styl psaní, práce byla 
tivá od pod kování až po záv r.  Práci hodnotím velmi kladn  a doporu uji ji k obhajob .

Klasifika ní stupe  podle ECTS: A / 1
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