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Název práce: Ocelová konstrukce kulturní haly 

Autor práce: Nela Trávníková 

Oponent práce: Ing. Pavla Bukovská 

Popis práce: 

Studentka Nela Trávníková se ve své bakalářské práci zabývá návrhem a posouzením ocelové 

konstrukce haly pro kulturní účely. Hala má půdorysné rozměry 35 m x 60 m a výšku 14 m a je 

umístěna do obce Mutěnice. Nosnou konstrukci haly tvoří 13 příčných vazeb ve vzdálenosti 5 m, 

vzájemně spojených vaznicemi a paždíky. Prostorová tuhost je zajištěna příčnými a podélnými 

příhradovými ztužidly. V příčné vazbě je příhradový vazník tvaru vlny, svařený z kruhových 

trubek. Vazník je uložen na sloupy z profilů HEB. 

Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu, statický výpočet, výstup z výpočetního programu 

a výkresovou dokumentaci. 

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: 

K bakalářské práci uvádím následující dotazy a připomínky: 

1. Užitné zatížení na střeše bylo uvažováno pro střechy nepřístupné s výjimkou běžné 

údržby a oprav osamělým břemenem 1 kN. Do kterého místa na střeše konstrukce bylo 

toto zatížení ve výpočtovém modelu umístěno?  

2. V bakalářské práci postrádám schéma s číslováním prutů v rámci modelu konstrukce. 

Ve statickém výpočtu je u posudků navržených průřezů uváděno číslo prutu, který je 

posuzován, ale nelze dohledat, kde se posuzované místo nachází. Vhodnější by bylo 

uvést vždy obrázek s vyznačením posuzovaného místa. 
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3. Při posouzení sloupu na klopení (str. 54) je uvedeno, že pásnice sloupu bude proti 

klopení zajištěna po 2000 mm pomocí vzpěrek. Prosím, aby studentka u obhajoby 

objasnila, které prvky konstrukce jsou zde myšleny jako vzpěrky. 

4. Ve výpočtu N1,Rd při posouzení porušení povrchu pásu je chyba ve vzorci (str. 78). Uveďte 

správné posouzení.  

5. Výkresová dokumentace je zpracována na velmi dobré úrovni. Obsahuje dispoziční 

výkresy, kotevní plán, montážní výkres příhradového vazníku, výrobní výkres jednoho 

dílce příhradového vazníku a výkres vybraných detailů. Připomínku mám k Detailu 2, kde 

při provedení dle návrhu dojde k nevhodnému křížení svarů. Uveďte možné konstrukční 

úpravy. 

6. V technické zprávě je navržena ochrana konstrukce žárovým zinkováním. V rámci 

obhajoby uveďte konstrukční opatření pro žárové zinkování dutých profilů. 

Závěr: 

Práce je zpracována přehledně a na výborné odborné úrovni. Velmi kladně hodnotím kvalitu a 

rozsah výkresové dokumentace. Studentka prokázala schopnost využít znalosti a dovednosti 

získané během studia a vypracovala tak práci, která splňuje zadání a požadavky kladené 

na bakalářskou práci. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 11. června 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


