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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Montovaná železobetonová hala s jeřábovou dráhou 

Autor práce: Bc. Hana Jakubcová 

Oponent práce: Ing. Tomáš Hrubý 

Popis práce: 

Zpracovatelka DP řeší vybrané prvky prefabrikované montované ŽB haly. Mezi vybranými prvky jsou 

vazník, sloup, ztužující nosník, základový nosník a kalichová patka. Hala je řešena jako jednolodní 

s jeřábovou dráhou. Součástí DP je výkresová dokumentace posuzovaných prvků.  

 

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.: 

Vzhledem k tomu, že se jedná o diplomovou práci, předpokládá se, že řešitel zadanou problematiku 

řeší obsáhleji. Použité metody a postupy jsou v souladu s aktuálně platnými normovými předpisy. 

Z projevu řešitelky ve statickém výpočtu nabývám dojmu, že v některých částech neporozuměla 

problematice a bezmezně spoléhá na výpočetní program a empiricky stanovené hodnoty. Bohužel 

ve výpočtu postrádám jakýkoliv ruční výpočet, kterým by si řešitelka ověřila výstupy výpočetního 

programu. Použití odborné literatury zde proběhlo, ale například požadavky z technických podkladů 

výrobce užila řešitelka nesprávně. Grafický výstup, jak textové, tak výkresové části práce by si 

zasloužilo více preciznosti a propracovanosti. Některé řešené prvky si vzájemně neodpovídají na 

jednotlivých výkresech. Současně postrádám důležité hodnoty a informace na některých výkresech, 

když se má jednat o dokumentaci pro provádění staveb. Celkově lze konstatovat, že autorka splnila 

zadání práce, i když v některých částech shledávám nedostatky v obsahové stránce a správnosti 

výsledků. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Statický výpočet: 

- chybí výpočet ztužení haly, návrh stěnových a střešních ztužidel 

- z výpočtového modelu není zřejmé způsob propojení jednotlivých prvků konstrukce 

- chybí ruční výpočet vnitřních sil na rámu, je v zájmu zpracovatele ověřit si výstupy z výpočetního 

programu zjednodušenou ruční metodou 

- v posudku sloupu jsou chybně uvažovaná vzpěrné délky vzhledem k chování rámové konstrukce 

v obou směrech 

- vysvětlete uvažování zatěžovacích účinků od jeřábové dráhy na krátké konzole 

- vysvětlete důvod umístění předpínacích lan od spodní hrany vazníku, pozice se zdá být velice 

neefektivní 

- co vedlo řešitelku DP u výpočtu pokluzu v kotvě k délkám 52m a 50m, když je uvažován vazník 

délky 12m 

- vysvětlete, jak jste dospěla ke koef. A,B,C u posouzení výpočtu limitní štíhlosti sloupu, jak se tyto 

hodnoty dají získat kromě empiricky stanovených hodnot?  

- jak je možné, že výslednice u posouzení sloupu v hodnotách min a max normálových sil, jsou 

takřka totožné rozdíl 24kN, když jen nosnost jeřábu je 700kN (str. 51)? 

- všechny interakční diagramy jsou nedostatečně popsány  

- při posouzení manipulace nesouhlasí fck vzhledem k době zvedání po betonáži 

  

Výkresy: 

- chybí detaily uložení, detail zdrsnění paty sloupu v kalichu, specifikace zalití spár, 

- lépe zvolit tloušťky čar ve výkresech, výztuž splývá s tvary konstrukcí 

- chybí př. lana ve výkrese tvaru, v řezech jsou použito chybné značení lan  

- ve výkrese nejsou definovány úchyty, ale ve výpočtu je proveden návrh dle výrobce 

- úchyty u sloupů jsou navrženy rozdílně oproti jiným konstrukcím (zabetonovaná lana), proč? 

- zaokrouhlování dílčích i celkových částí prutů 

- vysvětlete, jak jste postupovala při návrhu tvaru třmínků? (délka provázání uzavření) 

- chybí označení normy pro navrhování 

- uvedený sklon lan pro manipulaci s prvky neodpovídá požadavkům výrobce ani statickému výpočtu 

- jiný tvar sloupu v části pod konzolou ve výkrese sloupu vs výkres sestavy dílců 

- jak jste dospěla k umístění pozic manipulačních prvků sloupu 

- chybí popis napínací síly(napětí), protažení lana atd. ke způsobu vnášení předpětí do lan, dále 

způsobu podložení při manipulaci, doby možné manipulace od betonáže atd. 

 

TZ: 

- má 3 strany A4, z mého pohledu je obsahově nedostatečná, vzhledem k tomu, že se jedná o DP   

- v konstrukci jsou uvažovány pracovní spáry. Jaká omezení při provádění vznikají vzhledem 

k uvažovaným předpokladům spolupůsobení? 

- použité značky, v legendě jsou uváděny značky, „K0 součinitel pro zemní tlak v klidu [-], gz stálé 

zatížení od zeminy [kN/m2], Gn stálé zatížení od násypky [kN], qd přitížení od dopravy [kN/m2]“, které 

se v celé práci nevyskytují.  
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Závěr: 

Celkově hodnotím práci jako podprůměrnou i vzhledem k tomu, že se jedná o diplomovou práci, 

ukázku, ve které má studentka prokázat nabyté znalosti a odbornou způsobilost k získanému 

vzdělání. V určitých částech je práce provedena nekompletně a s obsahovými a kvalitativními 

nedostatky. Tyto nedostatky, převážně u výkresové dokumentace, která měla být v rozsahu 

prováděcí dokumentace, ale i ve statickém výpočtu, hodnotím jako velmi zásadní ke stanovení 

celkové klasifikace.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: E / 3 

Datum:                                         Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


