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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalá ské práce 

Název práce: Statická analýza d ev né konstrukce 

Autor práce:  Michal V elný 
Oponent práce: Ing. Josef Martinásek Ph.D. 

Popis práce: 

Práce v nující se posouzení d ev né konstrukce je rozd lena do p ti kapitol: úvod, popis dané 
konstrukce, rozbor zatížení p sobícího na konstrukci, posouzení a záv r. Nejdelší ást práce je 

nována rozboru zatížení v tru a sn hu na tvarov  nestandartní konstrukci. 

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: 

1) V odstavci „Zásady pro vypracování“ máte „Získané výsledky budou kontrolovány 
zjednodušeným ru ním výpo tem“. Ru ní výpo et jsem v práci nenašel. 

2) V práci se vyskytuje n kolik v t, které mi nedávali smysl, nap .: 
(str. 10) „V první ásti bude konstrukce nejprve popsáno to, jaký má konstrukce tvar, typy 
st ech a statické schéma.“ , (str. 16) „U ešené konstrukce je ve skute nosti brán no 
posun m ve všech 3 možných sm rech x, y, z. Proto je ešená konstrukce p ipojena k 
ocelovému rámu tuhými podporami ve všech sm rech.“  

3) V práci se také vyskytují n které nesprávn  použité výrazy a tvrzení: 
(str. 10) „mezní stav spolehlivosti“, (str. 12) „Na budov  se nachází všechny typy st ech, 
které jsou možné, …“ 

4) Jak bylo modelováno spolup sobení rám  a pro ? Prosím o vysv tlení prvního odstavce 
na stran  12. 

5) Myslíte si, že je vhodné požít normativní p edpis pro klimatická zatížení pro tento typ 
konstrukce? 

6) Prosím o vysv tlení obrázku na stran  53 a termínu „pom rná deformace“. 
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7) Prosím o vysv tlení tvrzení (str. 55) „Vzhledem k výsledk m posudk  na MSP a MSÚ je 
konstrukce navržená v optimálních dimenzích.“ 

Záv r: 

Student vytvo il prostorový model konstrukce, na kterém provedl statickou analýzu. Vzhledem 
k ad  nesrovnalostí, neš astným formulacím a chyb jícímu ru nímu výpo tu hodnotím práci 
známkou D / 2,5. 

Klasifika ní stupe  podle ECTS: D / 2,5 

Datum:  Podpis oponenta práce: … 

 




