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Název práce: Obchodní centrum 

Autor práce:  Bc. Barbora Hándlová 

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

Popis práce: 

Předmětem diplomové práce studentky Bc. Barbory Hándlové bylo zpracování návrhu a 

posouzení nosné ocelové konstrukce obchodního centra ve Zlíně. Půdorysné rozměry navržené 

konstrukce jsou 153 × 49 m. Studentka navrhla dvě variantní řešení, lišící se typem zastřešení 

centrální části budovy (zastřešení s příhradovými vazníky nebo s příhradovými rámy). Dvě křídla 

budovy, přiléhající k centrální části, jsou řešena jako patrové konstrukce tvořené soustavou 

kyvných sloupů, průvlaků a stropnic spolu se spřaženými betonovými deskami. Prostorovou 

tuhost konstrukce zajišťuje soustava vhodně navržených ztužidel. Na základě porovnání obou 

variant byla jedna z nich vybrána pro podrobnější rozpracování. 

Diplomová práce se skládá z technické zprávy, obsáhlého statického výpočtu porovnávajícího 

obě varianty a z detailního návrhu a posouzení varianty vybrané. Součástí práce je i výkresová 

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 vypracována na výborné odborné úrovni a beze zbytku naplňuje požadavky zadání. 

Analýza konstrukce byla provedena na prostorovém prutovém modelu v programovém 

systému Scia Engineer, výsledky byly kontrolovány i ručním výpočtem. Grafická a jazyková 

úroveň práce je vynikající. Rozsah a přehlednost statického výpočtu jsou nadprůměrné. 

Odborná literatura je v práci vhodně využita. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

K diplomové práci uvádím několik dotazů a připomínek: 

1. V rámci posouzení trapézového plechu, který je součástí stropní konstrukce, je u obou 

řešených variant uvažováno s materiálem plechů S235. Výrobce však v dostupných 

podkladech uvádí jako materiál plechů ocel S320 (příloha B, str. 20; příloha C, str. 22). 

2. V rámci posouzení sloupů tvořených dvouose symetrickými průřezy není uvažováno se 

všemi možnými způsoby ztráty stability těchto typů průřezů (např. příloha B, str. 42; 

příloha C, str. 44). 

3. Při posouzení montážních šroubových spojů (příloha C – statický výpočet varianty B, str. 

119 a 121) je vliv páčení uvažován podle již neplatné normy ČSN 73 1401. Naznačte, jaký 

by byl korektní postup ve smyslu aktuálně platných norem pro navrhování ocelových 

konstrukcí. 

Závěr: 

Závěrem lze konstatovat, že požadavky zadání byly splněny v plné šíři, práce je kvalitní a 

obsahuje všechny požadované výstupy. Výpočtová i výkresová část práce je zpracována velmi 

pečlivě, přehledně a na vysoké odborné úrovni. Studentka prokázala, že je schopna úspěšně 

řešit technické úlohy z oblasti navrhování ocelových konstrukcí a vhodně aplikovat poznatky 

načerpané během studia. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  18. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


