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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Konstrukce sportovní haly v Pardubicích 

Autor práce: Bc. Roman Holubinskyi 

Oponent práce: Ing. Jan Barnat, Ph.D. 

Popis práce: 

Student ve své diplomové práci zpracoval návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce sportovní 

haly umístěné ve městě Pardubice. Navržená konstrukce je vazbového typu, kdy jednotlivé vazby 

tvoří vetknuté sloupy s kloubově připojenými vazníky. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna 

systémem ztužidel. Objekt má půdorysné rozměry 45,5 m x 30 m s přidruženou budovou zázemí. 

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.: 

Předložená práce obsahuje návrh a posouzení několika variant konstrukčního řešení a k vybrané 

variantě dále technickou zprávu, statický výpočet nosných prvků, statický výpočet vybraných detailů 

a výkresovou dokumentaci v obvyklém rozsahu definovaném vedoucím diplomové práce. 

Technická zpráva pro vybranou variantu je zpracována přehledně, ale v kapitole věnující se popisu 

konstrukce je poměrně stručná, zejména by bylo vhodné rozepsat podrobněji konstrukční řešení 

přípojů jednotlivých prvků. Text obsahuje z pohledu formálního a jazykového velké množství chyb.  

Statický výpočet je rozdělen na dvě části. Část statického výpočtu věnující se návrhu, a posouzení 

jednotlivých prvků je z velké části vytvořena strojově. V takovém výpočtu je třeba počítat s tím, že 

informace o parametrech vstupujících do výpočtu, které se týkají návaznosti prvků, stanovení 

vzpěrných délek a podobně, je možné vyčíst pouze z výkresové dokumentace a technické zprávy. 

Bohužel ne všechny souvislosti byly v těchto kapitolách uvedeny  či zakresleny. 

Část statického výpočtu věnovaná návrhu přípojů je zpracována kvalitně, větší přehlednosti by 

přispěl lepší popis rozhodujících kombinací namáhání, definice konvence namáhání apod. Výkresová 

dokumentace je zpracována kvalitně, nicméně obsahuje některé formální chyby např. ve značení 
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svarů a detailů. Vybrané přípoje jsou zakresleny dostatečně podrobně. Některé důležité detaily 

konstrukce nebyly do definovaného rozsahu výkresové dokumentace zahrnuty. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. V předloženém části týkající se zhodnocení variant a dále ve statickém výpočtu je zmíněno 

použití užitného zatížení na nepřístupných střechách. Upřesněte, jakou hodnotou se toto 

zatížení uvažuje dle EC, případně příslušného národního aplikačního dokumentu. Jaké může 

mít toto zatížení charakter a jak se s ním pracuje v kombinacích. 

 

2. Vysvětlete, jak byla stanovena třída provádění konstrukce EXC2. 

 

3. Pro výpočet styčníku na straně 17. části C, upřesněte, o jaký konkrétní styčník konstrukce se 

jedná. Dále upřesněte, od jaké kombinace vznikají posuzované extrémy vnitřních sil. Popište 

typy namáhání jednotlivých prutů. 
 

4. V některých šroubových přípojích prutů realizovaných prostřednictvím čelních desek, např. 

na straně 34 části C, se vyskytuje namáhání šroubů tahem. Jaký vliv na únosnost styčníku 

může mít tloušťka čelní desky? 
 

5. Uveďte konvenci působících sil v posouzení kotevních styčníků. U kotvení hlavního sloupu K2 

v tomto kontextu upřesněte namáhání a posouzení kotevních šroubů. 

 

6. Uveďte, jak byly stanoveny vzpěrné délky pro posouzení hlavního sloupu haly. Vysvětlete, 

jak uvažujete připojení střešní konstrukce objektu zázemí k těmto hlavním sloupům. Může 

mít konstrukční řešení těchto přípojů vliv na stabilitní posouzení sloupu? 

 

7. Výkresová dokumentace obsahuje řadu detailů (výkres č. 09), není ale zřejmé (dostatečně 

označené), k jakým částem konstrukce se dané detaily vztahují. V detailech kotvení není 

zřejmé vytvoření kapes pro kotevní zarážky. 

 

8. Navržená velikost betonové patky pro kotevní styčník hlavních sloupů je pravděpodobně 

malá. Kotevní šrouby jsou umístěny velmi blízko okraje betonu. Tento fakt není v posouzení 

kotevních šroubů zohledněn. 

 

9. Popište uvažované statické působení střešních a stěnových ztužidel a naznačte možné řešení 

křížení prvků ztužidla u střešní části ztužidla. 

Závěr: 

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci jako zdařilou, splňující svou kvalitou a rozsahem 

zadání. Vzhledem k úrovni kvality zpracování navrhuji klasifikační stupeň C/2. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 17. 1. 2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


