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Pro NSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Bytový dům v proluce 

Autor práce: Bc. Vojtěch Doupovec 
Oponent práce: Ing. Vladimír Pulec 

Popis práce: 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout nosnou železobetonovou konstrukci bytového domu 

v proluce. Založení bytového domu je na základové desce podporované pilotami. Základová deska 

včetně obvodových stěn 1.PP je řešena jako vodonepropustná betonová konstrukce (tzv. bílá 

vana). Při výpočtu založení bylo zohledněn i vliv na sousední objekty včetně vlivu betonáže 

svislých konstrukcí podél štítových stěn sousedních objektů (postupná betonáž stěn). Práce je 

řešena pomocí MKP programem SCIA Engineer. Byl vytvořen prostorový model celé budovy 

včetně pilotového založení. Vybrané prvky byly ručně ověřeny. Pro posouzení byl použit 

i tabulkový kalkulátor Excel. Pro návrh odhlučnění schodiště byly využity tabulkové hodnoty 

výrobce prvků. Výkresy tvarů byly provedeny v programu Acad a vyztužení nadstavbou Recoc.  

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 se velmi dobře vypořádal s návrhem nosné konstrukce i s posouzením 

vodonepropustné konstrukce základové desky a obvodových stěn. Ve výkresové části doplnil 

i axonometrii těsnících prvků a jejich propojení. U základové desky provedl i rozdělení jednotlivých 

fází betonáže. Ve výkresech tvarů využil barevného tisku k odlišení mezi železobetonovou 

konstrukcí a konstrukcí z vodonepropustného betonu. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

V technické zprávě na str. 12 je u proměnného zatížení schodiště uvedena hodnota Q4=2,0 kN/m2, 

ve statickém výpočtu na str. 369 a 371 je uvedena správná hodnota 3,0 kN/m2. 

Ve výkresech tvarů nadzemních podlaží P2.3 až P2.10 není nutné mít v poznámkách požadavky 

na vodonepropustné konstrukce, neb zde již nejsou. 

Na výkresu P2.13 chybí v axonometrickém vykreslení těsnících plechů propojení spodní úrovně 

těsnících plechů jímky J1 a J2 se spodní úrovní těsnících plechů základové desky ZD3. Při 

jednotlivých etapách betonáže vznikne část pracovní spáry bez těsnícího plechu. 

Na výkresu P2.14 je u jímek nevhodně voleno vyztužení svislých stěn vodorovnou výztuží (např. 

u jímky J2 vnitřní vodorovná výztuž není zatažena k vnějšímu líci stěny. 

Ve výkresech výztuže základových desek P2.15 až P2.18 tvar položek horní výztuže komplikuje 

sestavení armatury základové desky především s návazností již osazené výztuže jímek (vytváří 

skupinové vložky na hustém rastru 130 mm a 110 mm).  

Závěr: 

Diplomová práce je přehledně a pěkně graficky zpracovaná. Autor se dobře orientuje v dané 

problematice návrhu. Drobné chyby v textech a obsahu práce jsou dány nedůslednou kontrolou 

před tiskem. Způsob vyztužování konstrukcí je dán zkušenostmi autora diplomové práce. 

Diplomová práce splňuje požadavky zadání. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 21.1. 2022                        Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 
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