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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Statické řešení zast řešení nádrže  

Autor práce: Bc. Jakub Sicha 
Vedoucí práce: doc. Ing Miloš Zich, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomant Jakub Sicha měl ve své práci provést statický návrh a analýzu zastřešení kruhové 

nádrže: tj. navrhnout cca 3 možné konstrukční varianty, varianty zhodnotit a podrobněji řešit jednu 

vybranou. K tomu vypracovat výkresy tvaru a výztuže. 

Jedná se o zastřešení kruhové nádrže o průměru cca 50 m. Zastřešení navrhl diplomat ve třech 

variantách ve formě: monolitické skořepiny, prefabrikované předepnuté nosníky tvaru "T" s 

filigránovými deskami a dobetonovanou skořepinovou deskou a ocelové nosníky s filigránovými 

deskami a dobetonovanou skořepinovou.  

Pro první variantu je proveden i základní ověřující statický výpočet. Podrobněji je řešena varianta 

s prefabrikovanými nosníky, která redukuje nároky na vysokou pevnou skruž, včetně studie řešení 

vhodného tvaru. 

Diplomant ve svém statickém výpočtu řeší hlavní nosné prvky objektu (nosník, filigrány 

a dobetonávku, předpjatý věnec). Pro výpočet statických veličin byl převážně použit výpočetní 

program SCIA. Je zpracován prutový model zastřešení. Na podrobnější 3D skořepinový model 

diplomantovi nezbyl čas. Posouzení je provedeno dle EN norem. Technická zpráva je poměrně 

stručná, s řadou překlepů. Statický výpočet a zejména výkresová dokumentace jsou zpracovány 

na poměrně stručné úrovni. Dokumentace obsahuje výkresy tvaru, výkres prefabrikovaného 

nosníku a výkres jeho předpínací a betonářské výztuže. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Celkové hodnocení a záv ěr: 
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Diplomant během zpracovávání zadaného úkolu pracoval poměrně samostatně a snaživě. 

Pravidelnější konzultace nicméně probíhaly až v posledním měsíci před odevzdáním. Nedostatek 

času se poté projevil na kvalitě a celkovém rozsahu práce. V práci postrádám podrobnější statické 

řešení prostorového chování, vyřešení řady detailů konstrukce (uložení prefabrikátu, předpětí 

věnce, detail u vrcholu skořepiny), zhodnocení jednotlivých variant. Zadání diplomant nicméně 

splnil na odpovídající úrovni. K práci mám následující dotazy: 

 

1) Podrobněji vysvětlete postup výstavby zvolené varianty?  

2) Jaké vznikají v konstrukci vnitřní síly (v nosníku a ve skořepině)? 

3) Jak byly zohledněny dlouhodobé ztráty předpětí? 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D / 2,5 

Datum:  21. ledna 2020  Podpis vedoucího práce………………………………… 


