
 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

1 / 2 

pro NSP SI, GK, ME 

 

 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Horský hotel v Králíkách 

Autor práce: Bc. Zdislava Hoffmannová 

Oponent práce: Ing. Stanislav Buchta, Ph.D. 

Popis práce: 

Úkolem diplomantky bylo navrhnout a posoudit nosnou dřevěnou konstrukci horského hotelu 

v lokalitě města Králíky. Horský hotel je navržen jako třípodlažní objekt půdorysného uspořádání ve 

tvaru písmene U. Nosná konstrukce byla navržena ve dvou variantách. V 1. variantě byl pro nosnou 

konstrukci použitý dřevěný skeletový systém se stěnami z dřevěných sloupků opláštěných OSB 

deskami, ve 2. variantě byl použitý systém z CLT panelů Novatop. Diplomová práce je velmi rozsáhlá, 

obsahuje technickou zprávu s variantami řešení, statický výpočet pro obě varianty řešení, výstup 

z výpočetního programu a výkresovou dokumentaci, která obsahuje 22 položek od dispozičních 

výkresů po konstrukční detaily.  

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.: 

Diplomová práce obsahuje dvě varianty řešení nosné konstrukce. Pro obě varianty řešení je proveden 

statický výpočet a také kompletní výkresová část včetně konstrukčních podrobností v rámci detailů 

konstrukce. Diplomantka prokázala výborné odborné znalosti a schopnost práce s odbornou 

literaturou i využití softwaru pro návrh a posouzení nosných prvků. Statický výpočet je zpracován 

velmi pečlivě a přehledně včetně posouzení detailů. Po grafické i jazykové stránce je práce na 

výborné úrovni. Požadavky zadání byly splněny.  
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Připomínky a dotazy k práci: 

V rámci diplomové práce jsou předloženy dvě varianty řešení, pro obě varianty je proveden statický 

výpočet, v technické zprávě jsou uvedeny výstupy ze statického výpočtu a je provedena výkresová 

dokumentace. U 1. varianty (skeletový systém) prosím o vysvětlení větších rezerv v únosnosti u 

některých prvků skeletu (unifikace rozměrů? konstrukční důvody?) a dále o detailnější vysvětlení 

postupu montáže skeletu v okamžiku, kdy ještě nejsou umístěné stěnové obvodové prvky, případně 

krytina.  

Dále bych si dovolil diplomantku požádat o detailnější zhodnocení obou řešených variant a uvedení 

kritérií, které by, dle jejího názoru, rozhodly o případné realizaci jedné z variant. 

Nechť diplomantka dále objasní, jakým způsobem byly uvažovány vzpěrné délky v případě střešních 

krokví namáhaných tlakem u 1. varianty. 

Na výkresu s označením F.10 „Detaily kotvení K1, K2, K3“ je v detailu „K1 – kotvení sloupů“ uveden 

způsob kotevní nosných sloupů do betonových základových konstrukcí. Je zde uveden i slovní popis 

jednotlivých kotevních prvků včetně údaje označeném jako podlití, u kterého však není uvedena ani 

předpokládaná číselná hodnota. Je to hodnota, která je závislá, mimo velikosti patního plechu, na 

dalších faktorech např. přesnosti výroby základových konstrukcí atd.  

Nechť diplomantka uvede, v jakém intervalu tyto hodnoty běžně uvažujeme. Dále prosím o 

vysvětlení, jakým způsobem jsou do základových betonových konstrukcí přenášeny značné 

vodorovné složky reakcí v kotvení sloupů a to vzhledem k přepokládané exentricitě působení těchto 

složek vzhledem k povrchu betonové patky. Bylo s těmito faktory uvažováno při návrhu kotevních 

šroubů?     

Závěr: 

I vzhledem k výše uvedeným drobným nepřesnostem, případně opomenutím, diplomantka splnila 

podmínky zadání a s ohledem na rozsah a kvalitu předložené práce navrhuji hodnocení: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A/1 

Datum:  28. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


