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Název práce: Ocelová konstrukce tribuny 

Autor práce:  Bc. Matěj Laža 

Oponent práce: Ing. Ivan Balázs, Ph.D. 

Popis práce: 

Student Bc. Matěj Laža zpracovával ve své diplomové práci návrh a posouzení nosné ocelové 

konstrukce, která je součástí tribuny fotbalového stadionu v Brně, o půdorysných rozměrech 

cca 25 × 100 m. Student konstrukci nejprve navrhl ve dvou variantách (s příhradovými nebo 

plnostěnnými nosníky, v obou případech o osové vzdálenosti 5 m), které byly posouzeny a 

porovnány na základě zvolených kritérií. Součástí obou variant jsou plnostěnné vaznice a 

soustava ztužidel. Vybraná varianta (s příhradovými nosníky) byla podrobněji rozpracována. 

Diplomová práce se skládá z dokumentu zahrnujícího popis navržených variant a technickou 

zprávu a dále ze statického výpočtu, výstupů z výpočetního programu a z výkresové 

dokumentace. 

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.: 

Práce je zpracována na vyhovující odborné i formální úrovni a obsahuje výstupy specifikované 

v zadání. Výpočet vnitřních sil a deformací byl proveden v programovém systému Dlubal RFEM, 

posouzení průřezů bylo provedeno ručním výpočtem ve smyslu aktuálních norem pro 

navrhování ocelových konstrukcí. Odborná literatura je využita přiměřeně. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K diplomové práci uvádím tyto dotazy a připomínky: 
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1. Obě navržené varianty konstrukce jsou porovnány také na základě hmotnosti. V rámci 

varianty A je navržen plnostěnný svařovaný nosník průřezu I o výšce 800 mm a tloušťce 

stojiny 45 mm (statický výpočet, str. 29). Z výsledků jeho posouzení je však zřejmé, že 

tento průřez je poměrně málo využitý a přitom jeho hmotnost je značná. Co vedlo 

k volbě těchto dimenzí tohoto průřezu? 

2. Na základě výsledků stabilitní analýzy v programovém systému je konstrukce řešena 

geometricky nelineárním výpočtem (statický výpočet, str. 14). Ve statickém výpočtu není 

uvedeno, pro který zatěžovací stav nebo kombinaci zatěžovacích stavů byla stabilitní 

analýza provedena. Má volba zatěžovacího stavu nebo kombinace zatěžovacích stavů 

vliv na výsledky stabilitní analýzy? 

3. Bylo při dimenzování průřezů vybrané varianty konstrukce uvažováno s přídavnými 

účinky od stabilizačních sil? 

4. Přenos vodorovné síly v kotvení je realizován prostřednictvím kotevních šroubů, což 

není příliš obvyklé (statický výpočet, str. 141). Byly zvažovány i jiné možnosti přenosu 

vodorovné síly? 

5. Rozměry patní desky použité v rámci výpočtu kotvení K1 i K2 (statický výpočet, od 

str. 133) neodpovídají rozměrům ve výkresové dokumentaci. 

6. Značení profilů RO, QRO ve statickém výpočtu i výkresové dokumentaci není správné. 

Uveďte, jaké by mělo být korektní značení daných průřezů. 

7. Připojení dvojice styčníkových plechů k hornímu pásu příhradového nosníku pomocí 

oboustranných koutových svarů není z hlediska proveditelnosti svarů vhodné (výkres 4, 

detail C). 

Závěr: 

Závěrem lze konstatovat, že práce obsahuje všechny požadované výstupy. Student prokázal, že 

je schopen pracovat na technických úlohách z oblasti navrhování ocelových konstrukcí a 

aplikovat poznatky načerpané během studia. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  22. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


