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Posudek oponenta diplomové práce 
 
Název práce: Železobetonová konstrukce parkovacího domu 
 
Autor práce: Bc. Marek Mazura 
 
Oponent práce: Ing. Jan Kraut 

 

Popis práce: 
Diplomová práce se zabývá návrhem statického řešení vybraných částí nosné konstrukce 

parkovacího domu – stropní deska běžného podlaží, vybrané sloupy, schodiště. Analýza nosné 
konstrukce je provedena softwarem s využitím metody konečných prvků, výsledky jsou ověřeny 
zjednodušenými metodami výpočtu ručně. Návrh konstrukcí je proveden dle platných norem. 

 

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.: 
1.) Technická zpráva: 
- technická zpráva neodpovídá obsahem a členěním v současnosti platnému stavebnímu 

zákonu 
- zvážit, zda je opravdu nutné vypisovat všechny normy, i když je zřejmé, že vzhledem k jejich 

rozsahu student neměl prostor je všechny prostudovat  
 

2.) Statické výpočty: 
- ve výpočtu nejsou uvedeny uvažované hodnoty stálého zatížení, vlastní tíhy jednotlivých 

materiálů apod. 
- zvážit vhodnost volby hodnoty užitného zatížení pro pohyb vozidel 
- zvážit hodnoty a použití tvarových součinitelů zatížení sněhem, zejména tvarový součinitel 

pro ploché střechy 
- schémata uvažovaného zatížení jsou nepřehledná, pro jednodušší kontrolu by bylo lepší 

vyexportovat přehledněji 
- schémata výsledných vnitřních sil jsou nepřehledná, pro jednodušší kontrolu by bylo lepší 

vyexportovat přehledněji 
- úprava návrhu a posouzení výztuže by mohla být přehlednější, zejména není zřejmé, která 

místa jsou právě posuzována, což zhoršuje přehlednost a ztěžuje kontrolu 
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- zvážit hodnoty průhybu vypočtené programem, zejména srovnání hodnot lineárního a 
nelineárního průhybu vzbuzuje pochybnost nad správným zadáním nebo nastavením 
výpočtového programu 

- není zřejmé, zda a jak bylo ve výpočtu uvažováno s nárazem vozidla do konstrukce 
  

3.) Výkresy tvaru a výztuže: 
- pro zjednodušení provádění by výkresy tvaru měly být důkladněji prokótované, kromě 

polohových také výškovými kótami, např. kvůli sklonu stropní desky  
- řezy deskou ve výkresu tvaru by bylo lepší pro zvýšení přehlednosti vyšrafovat 
- ve výkresech tvaru i výztuže stropní desky chybí zmínka o existenci dalšího výkresu s detaily 

doplňkové výztuže, což může vést k jejímu opomenutí 
- není zřejmé, jakým způsobem je zajištěno vystřídání styků horní výztuže v místě sloupových 

hlavic 

- pro usnadnění provádění zvážit použití generální výztuže stropní desky R12 po 200mm 

namísto R10 po 150mm 
- není zřejmé, zda a jakým způsobem bude provázána výztuž stropní desky s výztuží dalších 

prvků, např. sloupů, stěn ztužujícího jádra, zvýšeného obvodového lemu stropní desky apod. 
- pro usnadnění stříhání a ohýbání výztuže v armovně je lepší použít celočíselné délky prutů 

 

Připomínky a dotazy k práci: 
Práce působí jednodušším, ale poctivým dojmem, vytčené nedostatky a připomínky nejsou 

zásadního charakteru. 

 

Závěr: 
Předložená diplomová práce rozsahem odpovídá zadání, které student, i přes vytčené 

připomínky, splnila. V diplomové práci student ukázala schopnost uplatnit své znalosti získané 
během studia. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  23. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


