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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Kulturní hala 

Autor práce: Ladislav Mihaliak 

Oponent práce: Ing. Ondřej Pešek, Ph.D. 

Popis práce: 

Úkolem studenta Ladislava Mihaliaka bylo zpracování návrhu a statického posouzení nosné 

ocelové konstrukce kulturní haly v Šamoríně na Slovensku. Navržená konstrukce je 

obdélníkového půdorysu o stranách 78 m × 41 m s maximální výškou cca 12 m nad terénem. 

Konstrukce je tvořena sérií příčných vazeb po vzdálenostech 6 m. Příčná vazba je tvořena 

příhradovým zakřiveným vazníkem z kruhových trubek, vazník je na jedné straně kloubově  

uložen na sloup a na druhé straně vetknutý do základové konstrukce. Vaznice jsou spojité 

z tenkostěnných Z profilů tvářených za studena. Prostorová stabilita a tuhost konstrukce je 

zajištěna systémem příčných a podélných ocelových ztužidel. Konstrukce je doplněna vnitřním 

vestavěným podlažím (na části půdorysu) sloužícím jako hlediště. Pro výpočet vnitřních sil a 

deformací byl použit statický software Dlubal RFEM, posouzení jednotlivých konstrukčních 

prvků a směrných detailů včetně kotvení bylo provedeno ručně. Student zpracoval (i) statický 

výpočet, (ii) výkresovou dokumentaci a (iii) technickou zprávu. 

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: 

Pro diskuzi v rámci obhajoby bakalářské práce uvádím následující dotazy a připomínky: 

   1. V technické zprávě i statickém výpočtu uvádíte, že je vazník „na druhej strane kĺbovo 

uložený na základovej pätke“, pokud ale horní i dolní pás příhradového vazníku uložíte 

kloubově, celkově je vazník vetknutý. 



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

2 / 2 

   2. Hlavní sloup je navržen  z průřezu HEM 550, přičemž největší jednotkový posudek v MSÚ 

je 0,34 s komentářem, že rozhoduje MSP. V MSP je jednotkový posudek ale pouze 0,60. Bylo by 

možné zmenšit dimenzi hlavního sloupu? (str. 30 až 39 statického výpočtu) 

   3. Hlavní sloup je posouzen taktéž na klopení. U obhajoby uveďte, je-li rozdíl v posouzení 

na klopení (výpočet pružného kritického momentu) při působení kladného nebo záporného 

ohybového momentu vzhledem k okrajovým podmínkám podepření a zatížení prutu. (str. 30 až 

39 statického výpočtu) 

   4. Vysvětlete podrobněji umístění a působení příčných ztužidel v konstrukci. Diagonály 

příčných ztužidel jsou povětšinou navrženy z kruhových tyčí a pouze pro přenos tahových sil, 

ale v horní části stěny jsou diagonály z kruhových trubek a jsou navrženy i pro přenos tlakových 

sil. Z přiložených výkresů není zřejmé, jsou-li zavětrovány vnitřní sloupy vynášející vestavěné 

podlaží. (str. 39 až 42 statického výpočtu) 

   5. Při výpočtu zatížení vědomě neuvažujete s tíhou prosklené fasády. V praxi ale skleněné 

výplně nosnou konstrukci zatěžují. 

   6. Vysvětlete, jak se budou montovat paždíky na hlavní sloupy - jak provedete šroubovaný 

spoj? (detail D1 na výkrese č. 1.2.3) 

 

Závěr: 

Bakalářská práce je zpracována přehledně a srozumitelně a zcela splňuje požadavky 

specifikované v zadání. Student prokázal výbornou úroveň teoretických i praktických znalostí 

při řešení zadaného problému a schopnost samostatné tvůrčí práce. S ohledem na úroveň, 

rozsah a kvalitu předložené práce navrhuji hodnocení: 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 9. 6. 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


