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

1 / 2 

Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Ocelová konstrukce průmyslové haly 

Autor práce: Mikuláš Venzara 

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

Popis práce: 

Úkolem studenta Mikuláše Venzary bylo zpracování návrhu a statického posouzení nosné 

ocelové konstrukce průmyslové haly s jeřábovou dráhou v Králíkách. Navržená konstrukce je 

obdélníkového půdorysu o stranách 63 m × 30 m s maximální výškou cca 18 m nad terénem. 

Konstrukce je tvořena sérií příčných vazeb po vzdálenostech 12 m. Příčná vazba je tvořena 

příhradovým sedlovým vazníkem kloubově uloženým na vetknutých sloupech. Vaznice jsou 

prosté příhradové. Prostorová stabilita a tuhost konstrukce je zajištěna systémem příčných, 

podélných a okapových ocelových ztužidel, jeřábová dráha je ztužena samostatným portálovým 

ztužidlem. Hlavní nosník jeřábové dráhy je tvořen sérií prostých plnostěnných svařovaných 

nosníků s příhradovými vodorovnými výztužnými nosníky. 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. Ve štítových stěnách jsou umístěna rozměrná vrata, přesto při stanovení zatížení větrem 

uvažujete pouze s účinky větru na vnější plochy. Uveďte, je-li pro vaše konkrétní uspořádání 

štítových stěn a otvorů v nich nutné uvažovat i s vnitřním tlakem větru ve smyslu ČSN EN 1991-

1-4. 
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   2. Ze statického výpočtu není zřejmé, jakým způsobem byla ve výpočetním modelu zadána 

pohyblivá zatížení na jeřábové dráze, tak aby vyvozovala nejnepříznivější účinky na jednotlivé 

prvky konstrukce. Vysvětlete u obhajoby. 

   3. Některé prvky konstrukce by bylo možné lépe optimalizovat, co se týče jejich dimenzí, 

např. diagonály vazníku by bylo možné odstupňovat (str. 35-36), diagonály vaznice jsou využity 

na 31 % (str. 26-27). Hlavní sloupy mají využití 29 % v MSÚ (str. 50-60) a omezení deformací 

v MSP vychází s využitím 55 % (str. 84). U obhajoby uveďte optimalizovaný návrh průřezu sloupu 

s procentuálním vyjádřením úspory materiálu. 

   4. Horní a dolní pás vazníku je tvořen pruty průřezu HEB. Při posouzení na vzpěrnou 

únosnost je zanedbána možnost vybočení zkroucením s komentářem, že „průřez není náchylný 

ke kroucení“ (str. 30-35 statického výpočtu). U obhajoby uveďte, u kterých tvarů průřezů obecně 

může dojít ke vzpěru zkroucením a k prostorovému vzpěru. 

   5. Štítová stěna není v bakalářské práci detailně řešena, ale domnívám se, že je 

nedostatečně ztužena ve své vlastní rovině (viz obr. 13 na str. 20 statického výpočtu). Uveďte 

návrh ztužení štítové stěny. 

   6. Připojení vaznic na vazník je konstrukčně neproveditelné – otvory pro šrouby v L-profilu 

zasahují až do vnitřního zaoblení, viz detail A na výkrese č. 03. Uveďte vhodnější návrh. 

   7. Vzájemný průnik diagonál vazníku v místě připojení na horní a dolní pás není zakreslen 

správně (výkres č. 03 a 04). U obhajoby uveďte opravu. 

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: B / 1,5 

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


