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

1 / 2 

Pro NSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Řešení statického zajištění přístavby stávajícího objektu 

Autor práce: Bc. Adam Pelouch 
Oponent práce: Ing. Lukáš Lyčka Ph.D. 

Popis práce: 

Samotný text diplomové práce se skládá ze dvou části. První část se zabývá prokázáním 
nevyhovujícího stavu konstrukce v současném stavu stropní desky přístavby a to na dvou 
statických modelech – modelu s příčkami pomáhajícími stropní konstrukci jako pružné 
podpory a modelu bez nich. Druhá část poté návrhem a provedením samotné sanace stropní 
konstrukce. Výkresová část dokumentace následně znázorňuje trasování předpínacích lan, 
provedení jejich kotevních oblastí a deviátorů. 

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.: 

Odbornost úrovně práce hodnotím kladně. Zvolený postup řešení hodnotím jako velmi dobrý. 
Při práci byla využita odborná literatura, normy a podklady týkající se průzkumu stávající 
konstrukce. Z hlediska formální a grafické úpravy mohl být zvláště statický výpočet řešen 
přehledněji a srozumitelněji. Požadavky zadání diplomové práce považuji za splněné. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky: 
 U izolinií vnitřních sil znázornit maximální dosaženou hodnotu, aby bylo jasné, že je 

únosnost vyšší než zatížení (zvláště pokud všechny izolinie nemají vlastní údaj o 
hodnotě).  

 Ohybovou únosnost desky poté prokázat na dvojici hodnot MRd a MEd. 
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 Řezy ve výkresu vedení předpínacích lan vést pravoúhle s výkresem (řezy nenaklánět, 
ať je podlaha vodorovná s papírem výkresu). Samotné řezy také jasněji zaznačit 
v půdoryse, aby bylo lépe jasné, ke kterému lanu se vztahují. 

 
Dotazy: 

 Kotevní oblasti vyžadují dle zpracované dokumentace značně velké otvory do stávající 
konstrukce. Jak bude zajištěna stabilita stěny po vytvoření otvorů pro kotvy? 

 Jak bude zajištěno, aby se sanovaná stropní konstrukce neopírala do příček po ní? 
 Vzhledem ke značenému rozdílu v tloušťkách desky v jejím středu a na krajích je 

uvažované zatížení od tloušťky anhydritu dostatečné? 

Závěr: 

Studentem zpracovaná diplomová práce odpovídá zadání a splňuje požadavky na 
vysokoškolskou závěrečnou práci. I přes výše uvedené nejasnosti považuji práci za dobře 
zpracovanou a hodnotím ji klasifikačním stupněm B. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 5. 6. 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


