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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Velodrom 

Autor práce: Bc. Rostislav Horký 
Oponent práce: Ing. Milan Pilgr, Ph.D. 

Popis práce: 

Úkolem diplomanta Bc. Rostislava Horkého bylo provést návrh nosné ocelové konstrukce velo-
dromu ve Znojmě o celkových půdorysných rozměrech 50 × 86 m. 

Diplomant navrhl dvě alternativy řešení zadaného problému, lišícími se uspořádáním vazníků. 
Obě alternativy porovnával z řady zvolených hledisek, načež podrobně rozpracoval tu, která vyka-
zuje nejmenší hmotnost. Výstupem řešení zadaného problému jsou: 1) technická zpráva, 2) static-
ký výpočet hlavních nosných částí konstrukce, 3) výkresová dokumentace, sestávající z dispozice, 
kotevního plánu a výkresů vazníku. 

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.: 

Odbornou úroveň práce, vhodnost použitých metod, jakož i splnění požadavků zadání práce 
shledávám velmi dobré. Využití odborné literatury považuji za dobré, postrádám odkazy na zdroje, 
jako jsou např. učebnice, skripta, příručky apod. Taktéž formální, grafickou a jazykovou úpravu 
práce hodnotím jako dobrou. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Pro odbornou diskusi v rámci obhajoby uvádím následující otázky a připomínky: 
– K intenzitám tlaku větru na povrchy budovy, vypočtených na str. 5 až 6 statického výpočtu, by 

bylo vhodné pro přehlednost uvést vysvětlující obrázky. 
– Dimenzování prvků a spojů ve statickém výpočtu od str. 8 dále vykazuje řadu formálních nedo-

statků, vylučujících možnost kontroly. Chybí jakékoliv vysvětlující obrázky tvaru, polohy a průře-
zu počítaného prvku, jakož i kteréhokoliv spoje. Číslo dimenzovaného prvku nelze v konstrukci 
dohledat, nelze ani dohledat, z jakých zatížení sestávají rozhodující kombinace zatížení a jimi 
vyvozené účinky. Žádám diplomanta, aby si zvolil alespoň 3 prvky a 2 spoje, pro které tyto ne-
dostatky zkušební komisi objasní. 

– Komentujte vzpěrné délky spodního pásu vazníku pro vybočení z roviny i v rovině vazníku, jež 
mají stejnou hodnotu 2500 mm. Jak s tím souvisí sdělení „vybočení je zabráněno střešním pláš-
těm, proto ho nemusíme posuzovat“? 

– Sloup příčné vazby je otevřeného průřezu H. K jakým formám vybočení při dostředném tlaku je 
takový prvek náchylný? Ve stručnosti doplňte, které vybočení vám ve statickém výpočtu chybí. 

– Paždík je polohován na ohyb okolo měkké osy z. Nezamýšlel jste se nad využitím pro ohyb jeho 
tuhé osy y? 

– Byly dimenzovány patky sloupů, zakreslené na výkrese kotvení? Popište u obhajoby postup vý-
počtu patky a kotvení. 

– Jak bude na konci spodního pásu vazníku na výkrese vazníku C2 bráněno pronikání vlhkosti 
dovnitř dutého profilu? 

 

Závěr: 

Diplomová práce je zpracována obstojně a obsahuje všechny předepsané přílohy. S ohledem 
na úroveň a kvalitu předložené práce navrhuji hodnocení: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D / 2,5 

Datum: 17. ledna 2019   Podpis oponenta práce………………………………… 


