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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Administrativní budova 

Autor práce: Bc. Petr Poláček 

Oponent práce: Ing. Michal Štrba, Ph.D. 

Popis práce: 

Student Bc. Petr Poláček navrhl a posoudil ve své diplomové práci nosnou konstrukci administrativní 

budovy v lokalitě města Svitavy. Objekt navrhl jako ocelový, resp. spřažený ocelobetonový skelet 

o 10 podlažích, a to ve dvou variantách, jež se liší ve vzdálenostech sloupů, přičemž u obou jsou 

celkové půdorysné rozměry 54 x 54 m. Obě varianty byly řešeny ve statickém výpočetním softwaru 

a na základě jejich porovnání byla jedna vybrána pro detailnější posouzení formou ručního výpočtu 

spojů a dalších detailů a formou výkresové dokumentace. 

 

Práce se skládá z popisu a porovnání variant, technické zprávy s postupem montáže, programových 

výstupů pro obě varianty, programového výstupu s posouzením jednotlivých prvků, a dále ručního 

statického výpočtu vybrané varianty a výkresové dokumentace, která obsahuje dispoziční výkresy 

pro typická podlaží a charakteristické řezy, výkres kotvení, výrobní výkresy některých prvků (sloupy, 

průvlaky, některá ztužidla, resp. závěsy) a vybrané detaily. Výkresy rovněž obsahují výpisy prvků. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Předložená práce je po odborné stránce na velmi dobré úrovni, statický výpočet je přehledný, 

zahrnuje všechny hlavní nosné prvky, řeší jednotlivé spoje (montážní i dílenské), spřažení a kotvení. 

Výkresová dokumentace je rozsáhlá a pečlivě vypracována. Student v práci prokázal znalosti 

problematiky navrhování a posouzení ocelových a ocelobetonových konstrukcí, jakož i orientaci při 
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využití platných normativních předpisů. Práce je bez podstatných formálních, jazykových či 

grafických nedostatků. Lze tedy konstatovat, že zadání bylo splněno. 

Připomínky a dotazy k práci: 

• V technické zprávě je zmíněno, že tvar objektu vychází z toho, že se budova nachází v místě 

křížení dvou ulic. Spodní vynechaná část konstrukce má tedy umožnit průjezd vozidel? Nemělo 

by v takovém případě být zahrnuto například i zatížení od nárazu vozidla? 

• V technické zprávě postrádám popis kotvení sloupů. 

• Technická zpráva – v postupu montáže jsou zřejmě části, jež se této práce netýkají. Doporučuji 

tedy, aby student při obhajobě toto uvedl na pravou míru. 

• Ve statickém výpočtu je v návrhových vztazích použita již neplatná hodnota meze pevnosti fu pro 

ocel třídy S355. 

• Statický výpočet spojů str. 24, svarový spoj víčka: vzhledem k poměrně malé rezervě v únosnosti 

a vzhledem k použité hodnotě fu (viz předchozí připomínka) by navržený svar zřejmě nevyhověl. 

• Statický výpočet spojů str. 24, oslabený plech: je použit správný vztah pro únosnost oslabeného 

průřezu v tahu? Dále pak průměr otvoru d0 je zřejmě nesprávně určen. Vyhoví tedy spoj tak, jak 

je navržen, nebo by bylo nutné jeho zesílení? 

• Výkresová dokumentace – řez v řadě E a F: je zde zřejmě nesoulad s výkresy dispozice (týká se 

spodních podlaží). 

• Ve výkrese detailů a výkrese „přemostění“ by měly být alespoň naznačeny stropnice nebo roviny 

jejich připojení. Případně by v průvlacích měly být otvory pro připojení stropnic. 

• Detail křížení ztužidla pomocí dvou samostatně přivařených plechů není příliš vhodný z hlediska 

namáhání průběžné diagonály. Jaké jsou jiné možnosti řešení tohoto detailu? 

• Z výkresu kotvení, z výkresu detailů ani ze statického výpočtu není zřejmé, jaké budou otvory 

v patním plechu pro jednotlivá kotvení. Nebude u kotvení K2 (jeho schéma je ve statickém 

výpočtu) ovlivněna únosnost kotevních šroubů vzhledem k jejich vzájemné poloze se smykovou 

zarážkou, pro kterou je nutné vynechat v betonové patce kapsu? 

• Jaké by byly tloušťky navržených ochranných nátěrů? Výrobní výkresy ani technická zpráva tuto 

informaci neobsahují. 

Závěr: 

Předložená DP je vypracována velmi přehledně a pečlivě, splňuje veškeré požadavky na ni kladené, 

a proto navrhuji, vzhledem k uvedeným připomínkám a dotazům, hodnocení: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

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


