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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: STATICKÁ ANALÝZA OCELOVÉ LÁVKY PRO PĚŠÍ 

Autor práce: Adela Mareková 
Oponent práce: Ing. Josef Martinásek, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce se věnuje výpočtu vnitřních sil a posouzení ocelové lávky pro pěší. Práce je psána 
srozumitelně a je logicky rozdělena do osmi kapitol. Je podrobně popsána modelovaná 
konstrukce, zatížení i vyhodnocení výsledků. Výsledky jsou dostatečně okomentovány. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Ad 1) S odbornou úrovní práce jsem byl spokojen, nemám připomínek. 
Ad 2) Je zřejmé, že studentka pracovala systematicky a zvolené postupy měly svou logiku. Zde 
bych se zeptal, proč použila pro spojení nosníků právě kyvný prut (vazba kloub-kloub str. 12). 
Ad 3) V textu práce jsem nenalezl odkazy na veškerou literaturu uvedenou v seznamu použité 
literatury. 
Ad 4) S formální a grafickou stránkou práce jsem byl velice spokojen. V textu nejsou pravopisné 
chyby a zvolené formulace jsou jednoznačné a snadno pochopitelné. Jednou jedinou výjimkou 
je chybné použití termínu „prostý nosník“ (str. 14). Zde bych proto položil několik otázek: 

a) Jak je definován prostý nosník? 
b) Jaký je zásadní rozdíl prostého nosníku a konstrukce na str. 15? 
c) Umíte získat průběh vnitřních sil (obr. 3.3) ručním výpočtem? Demonstrujte jej prosím. 

Ad 5) Cíle práce byly splněny. 
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Závěr: 

Práce je velice dobře a přehledně zpracována, velice dobře se v ní orientovalo a vše bylo 
srozumitelně popsáno. Jedinou připomínkou bylo již zmíněné nevhodné požití termínu „prostý 
nosník“, které lze považovat spíše za „překlep“. Studentka dle mého názoru prokázala 
schopnost systematicky pracovat na zadaném tématu a to na vynikající úrovni. Dále prokázala 
schopnost kvalitní práce ve zvoleném výpočtovém programu. Práce se mi líbila.    

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


