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Název práce: Nosná ocelová konstrukce víceúčelového halového objektu 

Autor práce:  Bc. Pavlína PROKEŠOVÁ 

Oponent práce: prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. 

Popis práce: 

Úkolem diplomantky Bc. Pavlíny Prokešové bylo vypracovat návrh a posouzení ocelové nosné 

konstrukce víceúčelového halového objektu, jehož uspořádání a rozměry jsou odvozeny z 

architektonických a koncepčních požadavků na objekt, a to délky a šířky budovy 84,0 m a 30,0 

m. Z hlediska klimatického zatížení spadá konstrukce do lokality Brno. 

V rámci řešení projektu vypracovala diplomantka dokumentaci obsahující technickou zprávu, 

statický výpočet a výkresovou dokumentaci. 

Statický výpočet obsahuje ruční posouzení všech hlavních nosných prvků na základě vnitřních 

sil převzatých z programu Scia Engineer a posouzení některých vybraných přípojů a detailů 

včetně montážních spojů a kotvení. 

Výkresová dokumentace se stává ze 4 výkresů – dispozice, výkres vazníku, detaily a kotvení.  

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ x ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ x ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ x ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ x ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ x ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.:  

1. Práce je na vcelku dobré odborné úrovni. Ve statickém výpočtu diplomantka prokázala, že 

se orientuje v problematice navrhování a posuzování prvků ocelových konstrukcí dle aktuálně 

platných norem, včetně návrhu a posouzení detailů a přípojů. Výstupy z programu Scia 

Engineer nejsou dostatečně doloženy (pouze tabulky vnitřních sil uvedené ve statickém 

výpočtu, nejsou však doloženy např. velmi důležité informace o modelu konstrukce – okrajové 

podmínky, typy prutů, uzlů apod.), a proto schopnost diplomantky aplikovat odpovídající 
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software na výpočet konkrétní konstrukce nelze zcela jednoznačně posoudit. Výkresová 

dokumentace je na velmi dobré úrovni, ve srovnání se statickým výpočtem o poznání lepší. 

2. Metody a postupy použité v rámci řešení zadaného problému a při vypracování příslušné 

dokumentace jsou adekvátní a vhodné. Při zpracování statických výpočtů použila diplomantka 

kombinaci softwarových nástrojů (ne vše podstatné je však doloženo) a ručního výpočtu při 

posouzení prvků nosné konstrukce. 

3. Diplomantka rovněž prokázala schopnost práce s dostupnou odbornou literaturou, a to jak 

s učebnicemi a skripty, tak jak s technickými normami, jejichž pravidla, ustanovení a postupy 

dokázala aplikovat na výpočet, ovšem s určitými nedostatky (viz zejména připomínky ke 

statickému výpočtu níže). 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce je na vcelku dobré úrovni, nicméně autorka se 

nevyhnula překlepům a ne vždy byla použita zcela správná a odpovídající odborná technická 

terminologie. V textových částech mám výhrady např. k na první pohled viditelné rozdílné 

velikosti písma v jednotlivých textových pasážích (některé písmo je zbytečně velké, zatímco 

jiné příliš malé a nezřetelné, obtížně čitelné), či k nedodržování správného psaní symbolů 

(např. indexů, dolních i horních), což nepřispívá k přehlednosti ani srozumitelnosti. 

5. Požadavky zadání diplomové práce byly splněny. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K Technické zprávě: 

- Součástí Technické zprávy je popis jednotlivých variant a jejich porovnání a zhodnocení; 

popis by bylo vhodné doplnit alespoň orientačním schematickým zobrazením, neboť jinak 

není zřejmý ani geometrický tvar konstrukce (přestože v dalších částech práce je uveden). 

Ke Statickému výpočtu:  

- Posouzení vaznice na vzpěr k ose Z (str. 18) při uvažování vzpěrné délky 6 m (celé rozpětí 

vaznice) dává poměrnou štíhlost 3,4 a součinitel vzpěrnosti o hodnotě 0,08! To je značně 

neekonomické a vede na výrazné snížení únosnosti při vzpěru. Nebylo možno při vybočení 

kolmo k ose Z uvažovat zkrácení vzpěrné délky? (např. účinek střešního pláště?). Podobně 

posouzení vaznice na klopení (str. 20) se součinitelem klopení 0,3. Obdobně posouzení 

paždíku (od str. 46) na vzpěr kolmo na měkkou osu (str. 47–48) – poměrná štíhlost 3,92, 

součinitel vzpěrnosti 0,06! 

- Posouzení vaznice na MSP (str. 20) – nesoulad v hodnotách průhybu 8,1 mm (údajně 

hodnota vypočtená z programu) a 7,2 mm (hodnota dosazená do podmínky pro limitní 

průhyb). 

- Součinitel imperfekce u horního pásu vazníku je uvažován 0,49 pro křivku vzpěrné pevnosti c 

(str. 23), což platí pro trubky tvarované za studena; domnívám se, že průřez horního pásu je 

trubka válcovaná za tepla (uvedeno mj. v Technické zprávě), pro niž platí součinitel imperfekce 

0,21 pro křivku vzpěrné pevnosti a; obdobné je to i u posouzení svislice na vzpěr (str. 28) a 

diagonály na vzpěr (str. 31). Prosím, vysvětlete, resp. uveďte na pravou míru. 

- V dolním pásu vazníku (str. 24–25) vzniká pro určitou kombinaci zatížení tlaková síla; dolní 

pás však není vůbec posouzen na vzpěr, ale pouze na prostý tlak; má být posouzen na vzpěr – 

jak bude uvažována vzpěrná délka dolního pásu při vybočení z roviny vazníku? 
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- U oceli S355 je uvedena jmenovitá mez pevnosti 510 MPa (např. str. 21, 24, 26…, 29 atd.), 

správně má být 490 MPa (dříve platilo jen pro tloušťky nad 40 mm, aktuálně platí obecně). 

- Posouzení kruhových trubek jednotlivě na vzpěr kolmo k ose Y a kolmo k ose Z při stejných 

vzpěrných délkách je zbytečné; průřez má v obou (resp. ve všech) směrech stejné průřezové 

charakteristiky, posouzení vychází stejně. 

- Poměrná štíhlost tlačené diagonály 2,23 vede na nízkou hodnotu součinitele vzpěrnosti 

0,162 a tím výrazné snížení únosnosti při vzpěru; použitý pro vzpěr nevhodný průřez (nikoliv 

z hlediska typu průřezu, ale z hlediska konkrétních průřezových charakteristik) diagonály 

(navíc i v porovnání s průřezem svislice); podobně např. pruty ztužidel (str. 34, str. 37, str. 40, i 

jinde). 

- Vysvětlete pojem „větrové ztužidlo sloupu“ (str. 33); co je tím přesně myšleno? 

- Sortiment profilů, konkrétně kruhových trubek použitých na pruty vazníku a ztužidel, je 

poměrně značně rozmanitý; s ohledem na typ a geometrii konstrukce by patrně bylo účelné 

sortiment do určité míry sjednotit (např. s ohledem na výrobu – větší množství stejných 

profilů, příp. i za cenu větší hmotnosti a ceny materiálu, ale jednodušší a opakované přípoje a 

detaily), nicméně je to věc názoru a zejména ekonomických ukazatelů. 

- Návrh a posouzení sloupu (od str. 41) – není zřejmé (není uvedeno), jak byly stanoveny 

vzpěrné délky sloupu (str. 43) při posouzení na vzpěr pro vybočení v jednom a druhém směru; 

obdobně pro vzpěrnou délku při klopení. Vysvětlete, prosím. 

- Posouzení sloupu na MSP (str. 45) – hodnota vodorovného průhybu (z programu) je 71,8 

mm, hodnota limitního průhybu je 37 mm, průhyb tedy nevyhovuje, překračuje téměř 

dvojnásobně limit; ve výpočtu (str. 45) je však uvedeno, že průhyb vyhovuje. 

- Při posouzení jednotlivých prvků se pracuje s vnitřními silami převzatými z výpočtu 

v programu Scia Engineer, avšak nikde není doložen žádný souhrnný, ucelený výpis, výstup 

z tohoto výpočtu. 

- Pozitivně naopak hodnotím, že jsou posouzeny i styčníky vazníku, což je často ve statických 

výpočtech opomíjeno.  

K Výkresové dokumentaci: 

- K Výkresové dokumentaci nemám žádné zcela zásadní připomínky, snad jen menší výhrady 

např. k tvaru a velikosti styčníkových plechů pro připojení montážních diagonál vazníku, 

případně formální připomínky týkající se občas zapomenutých popisů svarů, v některých 

případech i zapomenutých kót apod. 

Závěr: 

Diplomantka Bc. Pavlína Prokešová prokázala v rámci vypracování diplomové práce schopnost 

aplikovat teoretické poznatky na řešení zadaného inženýrského problému a splnila požadavky 

stanovené zadáním diplomové práce. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

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


