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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Patrová administrativní budova 

Autor práce:  Bc. Martin Tomeš 

Oponent práce: prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

Popis práce: 

Diplomant měl v rámci zpracování diplomové práce provést návrh a posouzení nosné 
konstrukce výškové administrativní budovy v Brně. Minimální počet podlaží byl stanoven na 10, 
minimální zastavěná plocha jednoho podlaží na 400 m2. Nosnou konstrukci měl v předběžné 
návrhu vypracovat ve dvou variantách, zvolenou variantu měl podrobně rozpracovat.  
 
Diplomant zpracoval následující části diplomové práce: 

- Porovnání variant 
- Technickou zprávu 

- Statický výpočet varianty 

- Výkresovou dokumentaci 
 
Patrová administrativní budova má výšku 48 m a půdorysnou plochu v 1. nadzemním podlaží 
880 m2. Ve výšce 16,41 m se budova rozděluje na 2 věže pod úhlem 10°. Ve výšce 32,41 m je 
vybudována spojovací lávka mezi oběma věžemi. 
 
Konstrukce byla řešena ve dvou variantách. V 1. variantě jsou průvlaky v obou směrech 
připojeny kloubově a prostorovou tuhost konstrukce zajišťují ztužidla taktéž v obou směrech. 
Ve 2. variantě jsou průvlaky ve směru menšího rozpětí připojeny rámově, ve směru delšího 
rozpětí kloubově. Ztužení je provedeno v jednom směru. Výpočtový model byl vytvořen 
v programovém systému Scia Engineer. Na základě kritérií, které si zpracovatel diplomové 
práce zvolil, byla vybrána varianta 1. 
 

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

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 
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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.: 

Odborná úroveň práce je na průměrné úrovni. Jednotlivé části jsou zpracovány s některými 
nedostatky. Dílčí připomínky jsou uvedeny v části „Připomínky a dotazy k práci“. Celkově lze 
konstatovat, že kvalita zpracování diplomové práce je na odpovídající úrovni. 
 

Připomínky a dotazy k práci: 

K diplomové práci mám následující připomínky a dotazy: 
1. V části „Porovnání variant“ je popis varianty 2 uveden nepřesně. Žádám diplomanta, aby 

při obhajobě uvedl, přesný popis varianty 2 včetně zajištění prostorové tuhosti. 
2. Jakým způsobem byla ve výpočtovém modelu do výpočtu celkové tuhosti objektu 

zahrnuta spřažená železobetonová deska. 
3. Z dokumentace není patrné, kde se předpokládá vstup do objektu a jak bude probíhat 

horizontální a vertikální pohyb osob. Žádám diplomanta o doplnění při obhajobě. 
4. Schémata ve statickém výpočtu buď nejsou doplněna o osový systém, nebo je tento 

osový systém nečitelný. Velmi to ztěžuje orientaci ve výpisech vnitřních sil. 
5. Na výkresu D.1.03 není uvedena legenda profilů, které jsou na tomto výkresu označeny, 

ani odkaz na výkres, kde tato legenda uvedena je. Orientace ve výkresech je tím ztížena. 
6. Výkresy, na kterých jsou označeny detaily, nejsou identické s výkresy, na kterých jsou 

detaily rozkresleny. Není ani uvedena informace, na kterých výkresech se nacházejí. 
Velmi to ztěžuje orientaci ve výkresové dokumentaci. 

Závěr: 

I přes výše uvedené připomínky diplomant zadání diplomové práce splnil. Diplomovou práci 
hodnotím známkou 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

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


