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pro NSP SI, GK, ME 

 

 
 

Název práce: Objekt střediska živočišné výroby 

Autor práce:  Bc. Miriama Vidová 

Oponent práce: Ing. Jan Barnat, Ph.D. 

Popis práce: 

V diplomové práce je řešen variantní návrh objektu pro živočišnou výrobu umístěném v lokalitě 

města Lehota pod Vtáčnikom na území Slovenska. Objekt se skládá ze dvou budov, z maštale a 

přidružené hospodářské budovy. Celkové rozměry budovy maštale jsou 161 x 46,8 m. 

Přidružená hospodářská budova má rozměr 24 x 29 m. Obě budovy jsou halového typu 

s příčnými vazbami po 5 m. Příčné vazby tvoří vetknuté sloupy a vazníky sedlového tvaru. 

Hlavním materiálem konstrukce je ocel S235. 

Hodnocení práce: 

 

V
ý
b

o
rn

é
 

V
e

lm
i 
d

o
b

ré
 

D
o

b
ré

 

N
e

vy
h

o
vu

jíc
í 

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 ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Zpracování předložené diplomové práce v mnoha ohledech chybí více pečlivosti. Statický 

výpočet je v mnoha aspektech nepřehledný, nejednoznačný a obsahuje řadu chyb. Výkresová 

dokumentace se omezuje na dispoziční půdorys a řez, plán kotvení a výkres jednoho vybraného 

prvku.  

 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. V zadání práce je uvedeno, že objekt má mít celkové půdorysné rozměry cca 55 x 190 m. 

Vysvětlete, jak jsou tyto rozměry míněny ve vztahu k navrženým dvěma objektům 

s menšími rozměry. 
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2. Dále bylo zadáno, že konstrukce má být v souladu s architektonickým požadavky. 

Diplomantka nechť u obhajoby uvede, jaké architektonické požadavky byly pro tento typ 

budovy zohledněny. Jako příklad uvádím, že pro chov dobytka se v dnešní době navrhují 

konstrukce obvykle dispozičně otevřené. 

3. Provedení variant řešení považuji za minimalistické. Vytvoření další varianty pouze 

změnou tvaru průřezu považuji spíše za optimalizaci návrhu jedné varianty. U obhajoby 

vysvětlete rozdíl v údaji „celkový objem“ v porovnání variant. 

4. Byl při návrhu konstrukce nějakým způsobem diskutován problém dilatace konstrukce? 

5. Jaké bylo použito pravidlo pro tvorbu kombinací pro MSÚ? Zdá se, že pro různé 

posuzované prvky byla použita různá pravidla. 

6. Ve statickém výpočtu lze jen zřídka identifikovat, jaký konkrétní řez kterého prvku 

konstrukce je posuzován a jaké na něm působí vnitřní síly. Například na straně 22 

statického výpočtu je uveden ruční výpočet posouzení horního pásu vazníku na střeše 

hospodářské budovy, který je také doložen z výpočtového programu. Z uvedeného 

posudku vyplývá, že rozhodující namáhání průřezu je ohybovým momentem kolem 

hlavní osy setrvačnosti průřezu y. Uveďte, od jakého zatížení v kterém místě konstrukce 

takovýto moment vzniká. 

7. U sloupu posuzovaného na str. 35 statického výpočtu uveďte jeho přesnou polohu 

v konstrukci a vysvětlete, proč je na tomto sloupu rozhodující posudek na ohyb kolem 

měkké osy průřezu z. 

8. Vysvětlete uvedené posudky sloupů na mezní stav použitelnosti. Např. na straně 38. Co 

obrázky značí? Pokud jednotkové posudky, uveďte vypočtené hodnoty deformací v mm 

a příslušné limity. 

9. Vysvětlete, jak byla stanovena vzpěrná délka dolního pásu vazníku maštale na str. 46 

statického výpočtu. 

10. Okomentujte síly působící ve styčníku vazníku se sloupem na str. 75 statického výpočtu. 

Posouzení na tlakovou sílu působící v jednom z prutů styčníku nekoresponduje s 

reálným působením sil na spojovací prostředky.  

11. Ve výkresu kotvení č. 3 postrádám rozkreslení důležitých rozměrů patních plechů. 

Zakreslená kotevní zarážka je zcela nefunkční. 

12. Výkresová dokumentace vykazuje některé formální chyby např: chybná měřítka čar, 

nedostatečné značení svarů, nevhodné kótování rozměrů plechů a otvorů apod.  

13. Forma listinné části práce (volně ložené listy statického výpočtu) neodpovídá směrnici 

děkana 19/2011. 

Závěr: 

Celkově lze hodnotit práci jako dostačující, nicméně z hlediska odborné kvality a formální 

pečlivosti zpracování mírně podprůměrnou. Navrhuji klasifikační stupeň D/2,5 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D/2,5 

Datum:  17. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


