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Komentáře k diplomové práci: 

Diplomová práce  se zabývá  nanejvýš  aktuální problematikou  navrhování plastových 

skořepin, zhotovovaných techologií rotačního odlévání.    

  Předložené výsledky představují svým rozsahem náročnou parametrickou studii o vlivu 

velikosti, tvaru nádoby a tloušťky stěny a jejího vyztužení umožňují kvalifikované posouzení  

a optimalizaci praktických návrhů horizontálních podzemních nádob, zejména malých 

čistíren odpadních vod a septiků,  kdy  je nutné posuzouzení na  stabilitní únosnost . 

  

Diplomantka  pracovala samostatně a iniciativně. Výsledky její práce jsou tak v jednotlivých 

částech DP co do obsahu i rozsahu na velmi dobré úrovni.   

Přístup diplomantky k práci hodnotím jako příkladný. Zejména kladně hodnotím její přípravu 

a zájem o danou problematiku . Sestavení strukturních modelů  skořepinových konstrukcí 

vyžaduje znalosti z problematiky modelování a modální analýzy.    

             Celkově  konstatuji, že diplomantka zpracovala téma na velmi dobré odborné i věcné 

úrovni a  že zcela splnila zadání diplomového úkolu. Práci doporučuji k obhajobě. 
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