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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Nosná konstrukce polyfunk čního domu v Brn ě 

Autor práce: Bc. Stanislav Strnad 
Oponent práce: Ing. Radek Šiška 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší návrh, statické posouzení a výkresovou dokumentaci nosné konstrukce ze 

železobetonu v kombinaci s nosným zdivem pro polyfunkční dům v proluce řadové zástavby. 

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentá ř k bod ům 1. až 5.: 

Ve statickém výpočtu je zpracováno posouzení jednotlivých částí konstrukce včetně posouzení 

plošného založení. 

V některých grafických výstupech vnitřních sil v ploše na stropních konstrukcích není vhodně 

zvoleno vykreslení kontur. Pro kontrolu výpočtového modelu pro 1.NP a 2.NP by bylo vhodné 

vykreslit vnitřní síly a posunutí v základních zatěžovacích stavech. Statický model pro 1.NP a 2.NP 

je nedostatečně zdokumentován - chybí použité prvky, parametry podepření, způsob modelování 

průvlaků. U posouzení trámu ve 3.NP nejsou zdokladovány vnitřní síly. Ve statickém výpočtu jsem 

nedohledal posouzení zdiva 1.NP a 2.NP.  

Ve statickém výpočtu není řešena kotevní oblast u předpjatého průvlaku, je pouze konstatováno, 

že vyztužení bylo provedeno dle dodavatele systému; ale není žádnou formou dokladováno, zda 

jsou dodrženy požadavky výrobce (min. vzdálenost od okrajů resp. min. vzdálenost kotev, 

požadavek na vyztužení oblasti pod kotvou). 

Forma zpracování výkresu stavebních postupů je pod standardem diplomových prací. 

Na výkrese tvaru jsou nedostatečně okótována schodišťová ramena.  
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Na výkres výztuže schodiště resp. stropů není zakreslena provazující výztuž schodiště a stropní 

konstrukce. Dále z výkresu není patrno, jak je konstrukce schodišťového ramena kotvena do 

podlahy. 

Výkresy výztuže stropů by bylo vhodné doplnit o detaily vyztužení prostupů.  

Diplomová práce je přehledně členěna do logických částí. Celý statický výpočet je zpracován v 

tabulkovém, resp. textovém editoru. 

Připomínky a dotazy k práci: 

V rámci obhajoby práce by měl student zodpovědět následující dotazy: 

Jak byly modelovány trámy a průvlaky ve stropních deskách, jak byly vyhodnoceny vnitřní síly v 

návaznosti na jeho posouzení? 

Proč u posouzení sloupu byla volena rozdílná vzpěrná délka v jednotlivých podlažích. 

Jaký má vliv podzemní voda na únosnost základové spáry; jaký je rozdíl mezi objemovou tíhou 

zeminy a objemovou tíhou saturované zeminy. 

Z jakého důvodu byla zvolena dráha předpínacího kabelu ze dvou samostatných parabolických 

oblouků se vzepětím 20 mm resp. 10 mm? 

Závěr: 

Diplomová práce svým obsahem splňuje požadavky vymezené v jejím zadání. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

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


