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Předmětem diplomové práce je návrh a konstrukční řešení nosné konstrukce nemocničního 
pavilonu. Objekt má tři nadzemní (včetně technického) a jedno podzemní podlaží. Zadání 
diplomové práce vycházelo z dispozice stávajícího pavilonu nemocnice Kyjov. Zde se po 
instalaci nového sanitárního vybavení objevily poruchy stínících příček v důsledku 
nadměrného průhybu stropních desek. 

Zadání diplomové práce bylo zaměřeno na volbu vhodného nosného systému, stanovení a 
výpočet všech působících zatížení objektu, Dále mělo být provedeno statické řešení celé 
konstrukce a dimenzování vybraných částí konstrukce. Diplomant zvolil stejný nosný systém 
jako u předlohy, tj. železobetonový skelet představovaný sloupy a jimi lokálně podepřenými 
železobetonovými stropními deskami. To je celkem pochopitelné vzhledem ke shodným 
požadavkům na vybavení a dispozice podlaží. Je škoda, že se explicitně nikde nezmiňuje o 
tom, jaká opatření přijal, aby se u jeho návrhu neopakovaly problémy s nadměrným 
průhybem stropní desky. Je ovšem třeba současně konstatovat, že výpočet průhybu v nejvíce 
exponovaném poli byl proveden, a to dokonce ve dvou variantách podle provedení 
obvodového pláště. To je samozřejmě pozitivní, diplomant by ale měl vysvětlit, proč 
samonosný obvodový plášť výrazně snižuje průhyb vnitřního pole stropní desky. 

Diplomant Bc. Jiří Hůrka pracoval na zadání diplomové práce velmi samostatně a využíval 
při tom skutečnosti, že je již zaměstnán v oboru a některé postupy pro něj byly rutinou. 
Diplomant má již vyhraněné názory na některá konstrukční řešení a ustanovení projekčních 
norem. Např. návrh výztuže na „řetězové zřícení“ považuje za (eufemicky řečeno) sporný. Ve 
statickém výpočtu jej ale na nátlak vedoucího diplomové práce provedl, do výkresu již ale 
nezakreslil. 

Technická zpráva ke statickému výpočtu je dostatečně podrobná a obsahuje i potřebné 
údaje. Statický výpočet je velmi přehledný a zpracovaný v odpovídajícím rozsahu. Diplomant 
s přehledem využíval programové vybavení jak pro výpočty, tak i jejich grafickou presentaci. 
Provedl i vhodné ověřující zjednodušené výpočty. I v tomto byl svérázný, když uvádí, že 
základní výpočet vnitřních sil v lokálně podepřené desce provedl „pěšky“ metodou 
součtových momentů a „ověření“ pomocí programu RFEM: Pro dimenzování desky i sloupů 
ovšem použil výstupů z programového vybavení. Výkresová dokumentace je dostatečně 
kvalitní a vypracována v dostatečném rozsahu. Vertikální umístění výztuže na protlačení 
Jordahl by ale mělo být zakresleno a zakótováno i v relaci k podélné výztuži. Hodnocení: 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

V Brně dne 18.1.2015     
  ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 
Klas. stupeň ECTS A B C D E F 
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


