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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Statické řešení monolitické konstrukce administrativní budovy 

Autor práce: Bc. Lenka Friedová 

Oponent práce: Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší návrh a posouzení vybraných nosných prvků vícepodlažní administrativní 

budovy, konkrétně lokálně podepřené stropní desky nad 1.NP, nosných prvků sloupů a stěn a 

stropního průvlaku. Práce je členěna na textovou/výpočtovou a grafickou část. V první části je 

představena celková konstrukce řešeného objektu, popis zatížení a statického působení. 

Pomocí softwaru jsou stanoveny vnitřní síly, na které je následně proveden návrh a posouzení 

řešených prvků. Grafická část sumarizuje výsledky statického výpočtu ve formě výkresové 

dokumentace, které prezentuje na výkresech tvaru a výztuže.  

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.: 

Statický výpočet je přehledně členěný s logickou posloupností řešených prvků. Jeho kvalitu 

snižuje především absence ručního ověření výsledků numerického řešení, dále pak obtížnější 

kontrola výpočtů pramenící z nedosazení vstupů do obecných vztahů a také v některých 

případech nečitelné výstupy z výpočtového programu. 

Výkresová dokumentace je členěna na jednotlivé prvky, kde je prezentován nejdříve tvar 

a potom vyztužení prvku. Výkresy jsou čitelné, relativně přehledné a celkově působí uceleným 

dojmem. Drobné nedostatky jsou patrně způsobeny autorovou nezkušeností, avšak nemají 

zásadní vliv na dobrou úroveň výkresové dokumentace. 

 

 

 



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

2 / 2 

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky ke statickému výpočtu: 

 Nesprávně stanovená hodnota minimální krycí vrstvy s přihlédnutím k okolnímu 

prostředí cmin,dur, kdy pro stupeň prostředí XC1 a konstrukční třídu S4 je to 15 mm. 

 Nesprávné stanovení kotevní délky horní výztuže průvlaků. Místo součinitele η1 = 0,7 pro 

špatné podmínky soudržnosti, byla uvažována hodnota 1,0. 
 

Dotazy ke statickému výpočtu: 

1. U stanovení rozměrů dimenzovaných prvků je určen rozměr sloupu na 0,5x0,5 m. Na 

základě čeho byl tento rozměr určen, popř. šlo by nějakým způsobem stanovit rozměr 

sloupu výpočtem (ne odhadem)?  

2. Prosím o vysvětlení zjednodušeného posouzení stropní desky na omezení průhybu, kdy 

je použita častá kombinace zatížení (str. 7 statického výpočtu), limitní průhyb L/200. Na 

základě čeho byla volena hodnota součinitele dotvarování β = 3,0? 

3. Jakým způsobem byly stanoveny hodnoty nadpodporových momentů? Jakým způsobem 

byly stanoveny vnitřní síly na protlačení? 

4. Jakým způsobem byl modelován obvodový průvlak, resp. z jaké zatěžovací šířky jsou 

stanoveny vnitřní síly? 

5. Při výpočtu bodů interakčního diagramu sloupu je u bodu 3 stanovena poloha neutrálné 

osy pomocí citlivostní analýzy – prosím o vysvětlení způsobu stanovení? 

 

Připomínky k výkresové dokumentaci: 

 U výkresu tvaru postrádám uvedení základních informací o použitých materiálech. 

 Ve výkresech vyztužení postrádám přehlednější značení přesahů výztuží (nelze stanovit 

místa stykování, ověřit délky přesahů výztuží, atp.), a místy důkladnější prokótování, 

které by usnadnilo provádění. 

 Ve výkrese č. 5 se výztuž nekreslí dutě. Nejedná se o trubky, ale o tyče, které by se proto 

měly kreslit plně (a to jak v řezu, tak v pohledu). 

 Ve výkrese č. 6 jsou třmínky vykázány v uzavřeném tvaru, přitom by se měly zakreslovat 

v rozevřeném tvaru. 
 

Dotazy k výkresové dokumentaci: 

1. Ve výkrese č. 6 jsou dimenzovány třmínky proti kroucení, jaký by měly mít tyto třmínky 

tvar, resp. je stávající provedení dostatečně zakotveno? 

2. Jakým způsobem byly stanoveny délky horních výztuží doplňkového rastru? 

Závěr: 

Rozsahem i formou zpracování autor splnil zadání diplomové práce v plném rozsahu. Práce je 

přehledně a pečlivě zpracovaná. Diplomant prokázal dostatečné znalosti při jejím zpracování i 

orientaci a práci s odbornou literaturou. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 26. 1. 2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


