
 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

1 / 2 

pro NSP SI, GK, ME 

 
 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Průmyslová hala s administrativním objektem 

Autor práce: Bc. Ondřej Ceh 

Oponent práce: Ing. Ondřej Pešek, Ph.D. 

Popis práce: 

Úkolem diplomanta Ondřeje Ceha bylo zpracování návrhu a statického posouzení nosné 

ocelové konstrukce dvoulodní průmyslové haly s jeřábovou dráhou a přiléhajícího 

administrativního objektu v Brně. Diplomant zpracoval 3 varianty řešení lišící se statickým 

řešením příčné vazby dvoulodní haly a vhodnější variantu rozpracoval detailněji. Součástí haly 

je nosná konstrukce fotovoltaické elektrárny na její střeše. 

Průmyslová hala je obdélníkového půdorysu o stranách 60 m × 74 m s výškou hřebene 10 m 

nad terénem. Nosná konstrukce je tvořena soustavou příčných vazeb navržených jako vetknuté 

rámy v osových vzdálenostech 6 m. Opláštění haly bude realizováno na tenkostěnné vaznice a 

paždíky. Prostorová stabilita a tuhost konstrukce je zajištěna systémem ztužidel. 

Administrativní objekt je půlkruhového půdorysu o průměru 48 m a má 3 nadzemní podlaží. 

Jeho nosná konstrukce se skládá ze sloupů působících jako kyvné stojky, ocelových průvlaků a 

spřažených ocelobetonových stropnic; konstrukce je doplněna svislými ztužidly. 

Pro výpočet vnitřních sil a deformací byl použit statický software Scia Engineer a programy 

společnosti Dlubal, posouzení jednotlivých konstrukčních prvků bylo provedeno ručně, některé 

spoje byly ověřeny ručním výpočtem, jiné byly analyzovány v programu IDEA Statica. Student 

zpracoval (i) statický výpočet, (ii) výkresovou dokumentaci a (iii) technickou zprávu průmyslové 

haly s jeřábovou dráhou, nosné konstrukce fotovoltaické elektrárny i objektu administrativního 

centra. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

Předložená práce je zpracována na výborné odborné úrovni a pro řešení daného problému 

diplomant použil vhodné prostředky a metody. Diplomant prokázal výbornou schopnost práce 

s odbornou literaturou i využití mnoha typů softwaru pro návrh stavební konstrukce. Po 

jazykové stránce není práce bezchybná, což se ale vzhledem k jejímu neobvykle velkému 

rozsahu dá pochopit. Požadavky zadání diplomové práce byly splněny v plném rozsahu. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K diplomové práci uvádím následující dotazy a připomínky: 

- Svislá příhradová ztužidla administrativního objektu jsou navržena tak, že diagonály jsou 

účinné v tahu i tlaku. Stanovení vzpěrné délky tlačené diagonály ztužidla je založeno na 

předpokladu, že tažená diagonála zcela stabilizuje tlačenou diagonálu v místě jejich křížení 

(např. str. 169 statického výpočtu). Platí tento předpoklad vždy? 

- Stabilita nosné konstrukce FVE je zajištěna ztužidly, kde diagonály jsou navrženy 

z kruhových tyčí s řezanými závity na jejich koncích. Navržený průřez je posouzen na tah, 

doplňte prosím posouzení únosnosti v tahu závitové části tažené diagonály (str. 143 

statického výpočtu). 

- Spřažení betonové desky s ocelovou stropnicí administrativního objektu je realizováno 

spřahovacími trny z materiálu S235J2+C450. Ve výpočtu se dále uvažuje s mezí pevnosti o 

hodnotě 360 MPa, což ignoruje zpevnění materiálu dané symbolem +C450 v označení 

materiálu (str. 161 statického výpočtu). 

Závěr: 

Diplomová práce je zpracována přehledně a splňuje všechny požadavky na ni kladené. 

Diplomant prokázal teoretické znalosti i praktické schopnosti při řešení zadaného problému a 

schopnost samostatné tvůrčí práce. S ohledem na výrazně nadstandardní úroveň, rozsah a 

kvalitu předložené práce uděluji hodnocení: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  21. ledna 2019  Podpis oponenta práce…………………………………   


