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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Nosná konstrukce polyfunk čního domu 

Autor práce: Bc. David Reinoha 
Oponent práce: Ing. Radek Šiška 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší návrh, statické posouzení a výkresovou dokumentaci nosné konstrukce pro 

vícepodlažní polyfunkční dům. 

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentá ř k bod ům 1. až 5.: 

Výpočtový model nosné konstrukce podzemních podlaží (železobetonový monolit, předpjatý 

monolitický průvlak) je řešen po jednotlivých konstrukčních prvcích (základová deska, stěny, 

stropní desky, průvlak), tzn. není zohledněna interakce jednotlivých konstrukčních částí. Vzhledem 

k možnostem dnešních výpočetních programů a hardwarovému vybavení by bylo vhodné 

konstrukci modelovat jako celek, tzn. větší přiblížení se reálnému chování konstrukce. 

Statické modely jednotlivých konstrukcí jsou nedostatečně zdokumentovány - chybí použité prvky, 

dimenze, parametry podepření apod. 

Pro kontrolu prostorových výpočtových modelů by bylo vhodné vykreslit vnitřní síly a posunutí v 

základních zatěžovacích stavech. 

Ve statickém výpočtu je zpracováno posouzení velkého množství konstrukčních prvků - 

monolitický a prefabrikovaný železobeton, monolitický a prefabrikovaný předepnutý beton, ocelové 

profily, zdivo). 

Posouzení předem předpjatého panelu bylo provedeno velice detailně včetně výpočtu ztrát 

předpětí, při posouzení nebyly použity návrhové tabulky výrobce. 
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V diplomové práci bylo také navrženo prefabrikované železobetonové schodiště včetně řešení 

uložení pomocí bloků zabezpečující odizolování kročejového hluku. Také bylo zpracováno 

prostorové schéma betonářské výztuže. 

Dále byl proveden návrh a posouzení balkonové filigránové desky včetně iso nosníku. 

Monolitický dodatečně předepnutý průvlak je řešen včetně vykreslení výztuže v podkotevní oblasti. 

V příloze P2.08 „VV předpjatý průvlak“ chybí vykreslena geometrie a výkaz předpínacích kabelů. 

Ve výkrese je patrná nedostatečná vzdálenost kotvy předpínacího kabelu od povrchu betonu. 

Příloha č. 4 „Stavební postup“ obsahuje jak textovou, tak i grafickou část. Grafickou část tvoří 

zdařilá vizualizace. 
Diplomová práce je přehledně členěna do logických částí. Celý statický výpočet je zpracován v 

tabulkovém, resp. textovém editoru. 

Některé výkresy výztuže nejsou zcela přehledné, bylo by vhodné lépe navrhnout rozložení výkresů 

(umístění řezů, výtah výztuží). 

Připomínky a dotazy k práci: 

V rámci obhajoby práce by měl student zodpovědět následující dotazy: 

Byly v návrhu kotevní oblasti splněny požadavky výrobce kotevního systému (min. vzdálenost od 

okrajů, resp. min. vzdálenost kotev, požadavek na vyztužení)? 

Jak získáme dimenzační ohybové momenty v desce? 

Jaké byly použity kombinační vztahy, dílčí součinitele zatížení a kombinační součinitele zatížení? 

Závěr: 

Diplomová práce svým obsahem splňuje požadavky vymezené v jejím zadání. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

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


