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Diplomant:

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVE PRACE

Bc. Tomáš Dvořák

oponent: Ing. Petr Novotný, Ph.D.

PředloŽená diplomová práce se zabývá návrhem Železobetonového montovaného skeletu
sportovní haly. Statickou analýza byla provedena V programu Scia Engineer. Podrobné
posouzení konstrukce však diplomant prováděl v Microsoft office Excel' včetně výpočtu ztrát
předpětí. Výpočet založeni provedl v programu GEo5. Statický výpočet je přehledně
uspořádaný a celkově práce působí uceleným dojmem, grafická úprava je vyborná. Na vnitřní
straně hlavní obálky postrádám Seznam příloh.

Mám týo připomínky:

Příloha B1:
Str. 3, model vazníku - Modelování otvoru průřezem s redukovanou pruřezovou plochou se
mt zdá zbytečně pracné, wážime-li, že prutový model již týo oblasti nemůže řádně
vystihnout. Jedná se o tzv. poruchové oblasti.
Str. 13, 14 - postrádrám qfpis kombinací.
Str. 19, návrh předpětí - podmínka nulového napětí pro častou kombinaci' Není toto kritérium
pro prostředí XCl zbyečně přísné?
StÍ. 61' 62, 64, 65, 69,70,72 a 73 _grafy s pruběhy napětí jsou chybně nadepsány ,,pruběh
napětí v místě maximálního kladného momentu".
stÍ. J4, mezní stav únosnosti - podle mého názoru by bylo vhodné doplnit obrázky (výška
tlačené oblasti, poměrná přetvoření. ..).

Příloha B4:
Výkres č. 08, 09:
PoloŽka č. 4 je v obrázku piloty uvedena jako o8, ale ve výahu výztuže jako aI2. Je tato
výztuž dimenzovaná na ýslednici tahu ýztuže piloty č. 1 vznikající v místě jejího ohnutí při
přechodu do kalichu?
Yyztužení kalicha je poněkud netradiční. Je správné ohýbat výztuž 7 , 9 a 10 kolem vnitřního
rohu betonu? Byla tato výztuž navržená výpočtem nebo se jedná o konstrukční výztuž?
Zobrazení výztuže 7 v Ťezu 4-4 a 5 -5 nesouhlasí.

Závér
Diplomant prokžzal schopnost samostatně navrhnout poměmě složitou nosnou konstrukci
haly s využitim výpočetních a grafických programů, provést posouzení podle platných norem
a Vypracovat výkresovou dokumentaci. Prokéza| porozumění principům železobetonového a
předpjatého betonu. Práce má výbomou uroveň.
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