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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Návrh a statická analýza rozhledny 

Autor práce: Alena Řehořová 

Oponent práce: Ing. Filip Hokeš 

Popis práce: 

Bakalářská práce se věnuje vlastnímu architektonickému návrhu rozhledny a její následné 

statické analýze. Navržená konstrukce je tvořena centrálním prutem a vnějším prutovým 

tubusem s diagonálními prvky. Konstrukce je dále po výšce členěna obvodovými ztužidly a má 

tvar přesýpacích hodin. V rámci konstrukce jsou uvažovány 4 vyhlídkové plošiny a spirálové 

schodiště okolo středového sloupu. Text práce je přehledně strukturován do celkem 7 kapitol 

včetně úvodu a závěru. Členění kapitol kopíruje logiku návrhu konstrukce a jsou seřazeny od 

vlastního velmi detailně promyšleného architektonického návrhu tvaru přes definici zatížení, 

statickou analýzu k posouzení. Vlastní statická analýza byla provedena pro několik statických 

schémat s různou prostorovou tuhostí v programu SCIA, přičemž některé výsledky byly ověřeny 

poměrně zjednodušenými výpočty. Volba analyzovaných schémat a jejich zdůvodnění reflektuje 

odbornost a provedení statických výpočtů schopnost pracovat s pokročilými výpočtovými 

nástroji. Graficky i textově je práce na velmi dobré úrovni. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Všechny požadované náležitosti práce jsou splněny. Text práce nevykazuje větší množství 

překlepů, než je obvyklé. Přestože je práce přehledně strukturována do kapitol, dochází 

s ohledem na počet provedených analýz k nepřehlednosti v označení modelů. Jako model je 

v práci označena kombinace konstrukčního systému a uvažovaného návrhového zatížení (např. 

model M1 a M2 jsou tytéž statické systémy s jiným zatížením). Z tohoto pohledu se mi jeví jako 

vhodnější členění dle jednotlivých statických schémat, ke kterým by se řadily jednotlivé 
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zatěžovací stavy, popř. jejich kombinace a příslušné výsledky. V práci je provedeno ruční ověření 

statických posudků a také je evidentní snaha o verifikaci výpočtu vnitřních sil a reakcí. 

Provedená ověření jsou velmi zjednodušená, nicméně vzhledem k prostorovému charakteru 

konstrukce je nalezení vhodného modelu pro ruční výpočet komplikované. Využití odborné 

literatury je vzhledem k charakteru provedených výpočtů a s ohledem na vlastní návrh 

konstrukce nízké, omezující se hlavně na použité normové předpisy, nicméně až na 

bibliografickou citaci zdroje [1] je po formální stránce v pořádku a zdroje lze dohledat. Na závěr 

bych chtěl komentovat nevhodně použitý termín optimalizace, který je v práci využit ve smyslu 

změny průřezu a také úpravy zatížení. Změnou působícího zatížení konstrukce optimalizována 

není. Z hlediska splnění cílů lze konstatovat, že byly naplněny. 

 

Prosím o zodpovězení následujících otázek: 

1. Při ručním ověření normálových sil v diagonálách v kap. 4 na str. 51 jste zanedbala 

naklonění diagonál od vertikály bez podrobnějšího komentáře. Jak by se změnily vnitřní 

síly, když byste tento odklon uvažovala? 

2. V rámci práce v kap. 5 bylo provedeno ověření posudku prvku na vzpěr. Pro posudek byl 

zvolen prut v modelu ozn. M1 (model s vetknutými diagonálami). V rámci posudku byly 

vzpěrné délky pro vybočení v rovině i z roviny dílce stejné. Jaká byla situace u modelu 

s kloubově připojenými diagonálami? 

3. Využití vzpěry pro podepření vyhlídkových plošin bylo přirozenou odpovědí na 

nevyhovující posudky, avšak působí v jinak velmi pěkně navržené konstrukci rušivě. Šlo 

by tento problém řešit jinak? 

 

Závěr: 

Uvedené poznámky nemají zásadní vliv na hodnocení práce, kterou považuji za velmi dobrou a 

doporučuji ji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 4. června 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


