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Pro NSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Návrh betonové konstrukce s ohledem na požární odolnost 

Autor práce: Bc. Roman Lehoťák 
Oponent práce: Ing. Vladimír Pulec 

Popis práce: 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit nosnou konstrukci části halového objektu 

mlékárny včetně zohlednění požadavků na její požární odolnost dle členění požárních úseků. 

Posuzována byla stropní deska nad 1.NP, ztužující stěna a sloup v 1.NP. 
Práce je řešena pomocí MKP. Autor zpracoval prostorový statický model třípodlažního objektu 
včetně založení na podloží. Posouzení vybraných prvků budovy haly byly ověřeny ručním 
výpočtem s využitím tabulkového kalkulátoru Excel. U výpočtu požární odolnosti bylo využito 
programu FiDeS 1.1 a Temp Analysisi 1.2. Pro návrh smykové výztuže byl kromě ručního 
výpočtu použit program Halfen HDB 13.50. Výkresy výztuže byly zpracovány pomocí programu 
Alplan 2021. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Autor diplomové práce do velmi dobře vypořádal s návrhem nosné konstrukce, především 
s posouzením požární odolnosti nosné konstrukce – vybraných prvků. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K bodu 2 v příloze P2.1 ruční výpočet je na str. 9 proměnné zatížení od kanceláří 
a proměnné zatížení od shromažďovacích prostor zařazeno do kategorie C3 a počítáno 
s hodnotou 5,0 kN/m2. V příloze P2.2 výstupy z Dlubal Rfem 5.24 je na str. 3 proměnné zatížení 
(ZS5, ZS7 až ZS 15) zařazeno do kategorie B s hodnotou 5,0 kN/m2. Jak se tato změna kategorie 
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užitného zatížení projeví na výsledcích z programu Dlubal Rfem 5.24, např u kterých kombinací 
dojde ke zvýšení spočetných vnitřních sil (procentuální vyjádření). 
K bodu 3 u lemování velkých kruhových prostupů by bylo vhodné doplnit dílčí řez přes 
stropní konstrukci s vyznačením polohy tangenciální výztuže okolo prostupu. Ve výkresu 
výztuže stěny S.1 jsou svislé sloupy ukončeny zatažením do průvlaku bez návaznosti na výztuž 
průvlaku, v modulové ose D3 a D4 chybí navazující (kotevní) výztuž pro sloupy ve 2.NP. 

Závěr: 

Diplomová práce je pěkně a přehledně zpracovaná. Autor práce se velmi dobře orientoval 
v problematice návrhu železobetonové konstrukce s ohledem na její požární odolnost. 
Odevzdaná diplomová práce splňuje požadavky zadání. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 8.6. 2021 Podpis oponenta práce: …………………………………… 


