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Pro NSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: STATICKÉ ŘEŠENÍ PARKOVACÍHO DOMU 

Autor práce: Bc. Jakub Tvrzník 
Oponent práce: Ing. Václav P řikryl 

Popis práce: 

Diplomová práce je zaměřena na řešení návrhu nosné konstrukce vícepatrového parkovacího domu. 

Součastí práce je i rešerše dvou parkovacich domů v České republice a jednoho na Slovensku. 

Práce řeší předběžný návrh tří variant typické stropni konstrukce. Autor práce si vybral jednu 

z variant, kterou detailně zpracoval. V diplomové práci byl proveden předběžný návrh dimenzí prvků, 

vytvořen částečný i celkový prostorový model ve výpočetním softwaru a bylo provedeno posouzení 

jednotlivých prvků konstrukce včetně detailů. Součástí předložené práce je i výkresová část, ve které 

jsou řešeny výkresy tvarů, výztuží, které jsou doplněné o celkovou vizualizaci navržené stavby.  

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.:  

ad 1+2+3) v diplomové práci jsou uvedeny rozhodující posudky zpracované na základě platných 

norem a doporučené studijní literatury, 

ad 3)  diplomová práce vhodně využívá aktuální odbornou literaturu, 

ad 4) diplomová práce je po formální a grafické stránce na vysoké úrovni, nedostatkem jsou 

drobné chyby v popisech (např. str. 37 popis kNm/m, správně by mělo být kN/m) a 

v malém, nepřehledném měřítku obrázků, kde se zobrazují izolinie (např.: strana 154, 

156, 157), 

ad 5)  diplomová práce plně splňuje požadavky zadání. 
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Připomínky a dotazy k práci:  
Textová část a statický výpočet: 

• Piloty – je použit neobvyklý průměr 800 mm, v praxi se setkáváme spíše s průměry 750 mm 

a 900 mm. 

• Kvalita betonu – z celé práce není zřejmé jaká je uvažovaná pojezdová vrstva, otázkou je, 

zda beton stropů v klasifikaci XF3 je správně zařazen a neměl by být stanoven i obrus XM. 

• Náraz vozidla – mimořádné zatížení od nárazu vozidla by v tomto případě stačilo zohlednit 50 kN 

místo uvažovaných 75 kN. 

• Dynamické učinky – objekt garáží nemusí být vzhledem k využití zatříděn do III. třídy významu 

pozemních staveb.  

• Vzhledem k délce konstrukce samotných garáží a použití betonu o vyšší pevnosti by bylo vhodné 

zahrnout do betonáže stropů smršťovací pruhy. 

 

Výkresová část: 

• Na výkrese č. 10 by měl být příčný řez veden v místě zesílení základové desky pro lepší popis 

konstrukce. 

• Na výkrese č. 21 nesedí půdorys kotevní oblasti s řezem B-B. 

 

Závěr: 

Student v diplomové práci prokázal schopnost práce s odbornou literaturou, platnými normami, se 

softwarem pro různé typy statických výpočtů a znalost posuzování železobetonových prvků a jejich 

detailů. Práce naplnila zadání a doporučuji ji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum:    22.1.2021                      Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


