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Posudek oponenta bakalá ské práce 

Název práce: STATICKÁ ANALÝZA PROTIHLUKOVÉHO KRYTU 

Autor práce:  Barbora Hándlová 
Oponent práce: Ing. Josef Martinásek, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce se zabývá statickou analýzou protihlukového krytu ešenou v programu Dlubal RFEM. Je 
ehledn len na do osmi kapitol, psána bez pravopisných chyb a p eklep , její formální a 

grafické zpracování lze hodnotit jako výborné. 

Hodnocení práce: 
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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     

ipomínky a dotazy k práci: 

ipomínky k práci: 
1) Odkazy na literaturu [3] až [7] jsem v textu nenalezl. 
2) V textu mi chyb l výkres i schéma spoje segment . Nebylo z ejmé, zda jsou segmenty 

na sraz a kolik je uvažováno šroub  na p íložce. Tuto informaci považuji za d ležitou 
pro správnou volbu vazby mezi segmenty. 

3) Zat žovací stav vlastní tíha rozd lit na 4 zat žovací stavy a 4 podkapitoly se mi zdálo 
zbyte né a matoucí. 

4) Odkaz na poznámku pod arou na stran  38 je u ísla, m že být tedy tená em p ten 
jako mocnina.  

5) ádkování je dle mého názoru zbyte  velké a kazí celkový dojem z práce. 
Otázky k práci: 

1) Na jakém principu použité panely pohlcují hluk? 
2) Formulace str. 14: „... která nejp esn ji odpovídá skute nému chování konstrukce.“ 

Chování skute né konstrukce bylo n jak zjiš ováno? 



 

Fakulta stavební VUT v Brn   |  Veve í 331/95  |  602 00  |  Brno  

2 / 2 

3) Jak funguje vazba kloub-kloub? Vystihuje skute né spojení segment ? 
4) Podle eho se volilo umíst ní vazeb vetknutí-kloub? 
5) Je nutné po ítat mezní stav použitelnosti pro montážní stav? 

Záv r: 

I p es n které nep esné formulace a nesrovnalosti hodnotím práci kladn . Studentka 
provedla adu výpo  ve zvoleném výpo tovém programu a ást posudk  ov ila ru ním 
výpo tem. 

Klasifika ní stupe  podle ECTS:  B/1,5 

Datum:  6. erven 2017  Podpis oponenta práce………………………………… 


