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V rámci diplomové práce byl proveden návrh nosné betonové konstrukce bytového domu. 
Jako podklad nÁvrhu byla použita skutečná realizace rekonstrukce stávajícího objektu v řadové 
zástavbě v Brně. Byl proveden statický výpočet všech základních částí konstrukce. Výsledný návrh 
vybraných částí byl poté zapracován do výkresové dokumentace. 

Textová část obsahuje podrobné seznámení s objektem. Její součástí je mj. technická zpráva, 
pmvodnl zprava statickým výpočtem a stavební postup s vizualizaci. Vzhledem k tomu, že byl 
vytvořen prostorový model pro vytvoření vizualizace,je škoda, že zde n~ní více obrázků. 

Statický výpočet je zpracován přehledně. Všechny výpočty mají vzájemnou návaznost a uvedené 
hodnoty lze poměrně rychle nalézt. Výpočet je doplněn vysvětlujicími poznámkami a obrázky, které 
pomáhajf v orientaci. V některých případech však jsou i důležité infonnace uvedeny v levém okraji, 
kde zbytečně zanikají. Dále není potfeba vypisovat text člál1ku z normy, ale postačí uvést odkaz 
na příslušný č lánek (např. str. 17). U zatížení větrem je vhodné používat pro "tah" větru termín "sání", 
který je v sou ladu s tenninologií ČSN EN 1991-4. Rovněž v pNpadě zatížení větrem není patrné, co 
znamená označení zatěžovacíc h stavů ZS3_1, ZS3~2 atd. Při uvádění hodnot pevnosti v (Pa) by bylo 
vhodné upřednostňovat matematický zápis čísla . Přes tyto drobné připomínky je static ký 'ly-počet 

zpracován na vysoké Ůrovni . Připominky a dotazy určené k vyjildfeni studenta j sou uvedeny niže. 

Výkresová dokumentace je zpracovana rovněž v požadovaném rozsahu a nemám k ni žádné zásadní 
připomlnky. Z formální stránky může být drobnou subjekti vní připomínkou např . provedení výtahu 
sestavy výztuže schodiště pod příčný řez bez překrývajících se prutů pro rychlé seznámení se 
způsobem vyztužení. Ve výkresech základových pasů by neměly být fezy kresleny tlustě. Díky tomu 
zaniká hlavni informace o vyztužení. Do výkresu řezů by stačilo dát schéma s ryznačenými řezy. 

Připomínky určené k vyjádření studenta (námět k případné diskusi) 

I. 	 Při návrhu výztuže trámu Tl je spolupůsobící šířka vycházející z délky 10 pro obě varianty 
statického systému stejná. Neměly by se spíše použít odpovídající délky dle vzdálenosti míst 
nulových ohybových momentům, tj. pro prostý nosník 10 ::: I? 

2. 	 Pti posouzení průhybů u desky DI není patrné, co je myšleno nelineárním pnlhybem 
se zahrnutým dotvarováním. Je to v možnostech programu při výpočtu plošných prvků? 

3. 	 Jakým způsobem je provedeno podepření výpoč.etního modelu základových pásů? 
4. 	 Není specifikováno, dle jakého návrhového postupu bylo provedeno posouzení základové půdy 

(viz ČSN EN 1990 AU.1, resp. NA 2.5). 
S. 	 Pti posouzení předpjatého nosníku není zohledněna nonnalová síla od pfedpěti. Není to příliš 

konzervativní? 

Celkové zhodnoceoí 

Diplomová práce splňuje požadovaný rozsah. Je zpracována pfeh led ně, pečlivě a s patrným zájmem 
o danou problematiku. Diplomant v předložené práci prokázal schopnost samostatně navrhnout 
a podrobně analyzoval nosnou konstrukci bytového domu s použitím výpočetnich a grafických 
programů, interpretoval výsledky a provést posouzení konstrukce podle platných norem. Uvedené 
připomínky mají spíše fonnální charakter a slouží jako námět k diskusi. 
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