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pro NSP SI, GK, ME 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Statická analýza ocelové konstrukce 

Autor práce: Bc. Eva ejková 
Oponent práce: Ing. Josef Martinásek Ph.D. 

Popis práce: 

P edložená práce se zabývá porovnáním výsledk  a pot ebných as  (výpo tu a posouzení) 
kombinací lineárních (výsledk ) a nelineárních (zatížení) na zvolené vícepodlažní budov . 

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 

Komentá  k bod m 1. až 5.: 

Ad1) Odborná úrove  práce je velmi dobrá, zde bych vytkl jen n kolik nep esných formulací. 
Ad2) Bez p ipomínek. 
Ad3) V textu nebyly odkazy na použitou literaturu [1], [4], [5], a [6]. V seznamu literatury bych 
         o ekával odkaz na zdroj skladby st echy. 
Ad4) Bez p ipomínek. 
Ad5) Všechny vyt ené cíle byly spln ny.

P ipomínky a dotazy k práci: 

1) Bylo vynechání schodiš ového prostoru zohledn no v zatížení?
2) Jak dlouho trvalo vytvo ení „složitého“ modelu (formulace str. 10)?
3) Prosím  o  vysv tlení  práce  s  užitným  zatížením  (ZS  4  až  ZS  8).  Umíst ní  zatížení  na  

konstrukci a jejich možnosti kombinování.
4) Jaký je rozdíl I., II. a III. ádu (formulace str.38)? 
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Záv r: 

P edložená práce je pe liv  a p kn  zpracována, bez jazykových chyb a p eklep . Je také 
vhodn  dopln na obrázky. Jistou výtkou by mohla být p ílišná popisnost práce v programu. 
Místy mi p ipadalo, že tu spíše manuál k práci v programu RFEM. Na druhou stranu si 
myslím, že pro studentku byla tato práce velice p ínosná a užite ná. Cíle práce byly spln ny a 
doporu uji ji k obhajob . 

Klasifika ní stupe  podle ECTS: B / 1,5

Datum:  25. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


