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Název práce: Posouzení a rekonstrukce nosné ocelové konstrukce kotle 

Autor práce:  Bc. Markéta KRÁTKÁ 

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

Popis práce: 

Diplomová práce je zaměřena na posouzení stávající technologické nosné ocelové konstrukce 

pro umístění kotle K5 v lokalitě města Olomouce v souladu s aktuálně platnými normativními 

předpisy. Půdorysné rozměry stávající nosné konstrukce jsou 24,4 x 12,2 m. Světlá výška 

konstrukce je cca 44 m. Hlavní nosné sloupy jsou tvořeny svařenými krabicovými průřezy. 

Vzdálenost jednotlivých příčných vazeb je 7,6–8,9 m. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna 

příčnými a podélnými ztužidly. Nosné prvky ocelové konstrukce jsou z oceli S235 a S355. 

V rámci řešení zadaného projektu vypracovala diplomantka poměrně rozsáhlou dokumentaci 

obsahující technickou zprávu, statický výpočet (ruční výpočet), výstup z výpočetního programu 

(výpočet pomocí softwaru Scia Engineer) a výkresovou dokumentaci v rozsahu 15 výkresů. 

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 vysoké odborné úrovni. Ve statickém výpočtu diplomantka prokázala, že se 

výborně orientuje v problematice navrhování a posuzování ocelových konstrukcí dle aktuálně 

platných norem, včetně aplikace vhodného softwaru (zde IDEA StatiCa) při návrhu a posouzení 

detailů a přípojů. V části týkající se výpočtu konstrukce v programovém systému Scia Engineer 

diplomantka rovněž prokázala schopnost aplikace odpovídajícího softwaru pro statické řešení 

prutových systémů při návrhu a posouzení konkrétní konstrukce. Výkresová dokumentace je 

správně věcně a současně i výborně řemeslně provedena, což svědčí o jistých praktických 

zkušenostech autorky s vypracováním projektové dokumentací uvedeného typu. 
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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 (pro výpočet a posouzení konstrukce a jednotlivých nosných 

prvků na MSÚ a MSP i pro návrh a posouzení přípojů a detailů) a ručních výpočtů (posouzení 

jednotlivých nosných prvků ocelové konstrukce). V průběhu zpracování se diplomantka rovněž 

podílela na ověření geometrie konstrukce a dimenzí průřezů přímo v terénu na předmětné 

konstrukci. 

3. Diplomantka rovněž prokázala schopnost práce s dostupnou odbornou literaturou, jakož i 

internetovými zdroji, jak z oblasti teoretických principů, tak z oblasti praktických návrhových 

postupů a doporučení (technické normy), která dokázala správně aplikovat. 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce je celkově na velmi dobré úrovni, nicméně občas 

se v textu vyskytuje ne zcela správná a přesná terminologie (např. v technické zprávě výraz 

„síla“ ve významu „tloušťka“ (plechu)) a místy jazykově ne zcela správné formulace (za všechny 

uvádím velmi často se opakující spojení typu „byly provedené“ namísto trpného rodu „byly 

provedeny“). Na druhou stranu však oceňuji úroveň zpracování a značný rozsah výkresové 

dokumentace (viz též výše). 

5. Požadavky zadání diplomové práce byly splněny. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Ke Statickému výpočtu: 

- Na str. 12 jsou nesprávně použity a zaměňovány pojmy „nosnost“ a „únosnost“ plošin 

(podlaží); správně má být „nosnost plošin“, „únosnost“ má naprosto odlišný význam. 

- Bylo ve statickém výpočtu provedeno alespoň orientační dynamické posouzení konstrukce 

jednak na účinky větru (při výšce konstrukce cca 44 m!), jednak na případné dynamické účinky 

způsobené technologií, pokud existují (zřejmě ano – vibrace zařízení kotle) a jsou významné; 

pokud dynamický výpočet nebyl nebo nemusel být proveden, tak proč? 

- Na str. 18 se uvádí, že vodorovné síly od technologií byly uvažovány jako 1 % svislých sil; na 

základě čeho? 

- Na str. např. 20, 21, 23, 24, 27, 31, 32 (možná i 25, 28, 33, 36, 37) jsou použita schémata 

zjevně převzatá z jiných podkladů; není citován zdroj, odkud byla schémata převzata. 

- Statický výpočet rovněž obsahuje řadu fotografií, u nichž rovněž není citován zdroj, resp. 

jejich autor; jsou tyto fotografie autorské (pořízené diplomantkou) nebo převzaté? 

- Klasifikace I-průřezů průvlaků, resp. jejich stojiny (např. str. 163, 175, 184, 197, 207, 218…) je 

dle mého názoru stanovena chybně; stojina je zařazena do tř. 4 na základě kritérií pro 

rovnoměrně tlačenou stěnu (patrně pro zjednodušení a na stranu bezpečnou); většina 

průvlaků je však namáhána převážně ohybem, resp. ohybem a tlakem (nikoliv rovnoměrným 

tlakem), a kritéria pro klasifikaci ohýbané, resp. ohýbané a tlačené stěny jsou jiná, mírnější; lze 

tedy očekávat, že při přesnější klasifikaci s uvážením stěny namáhané kombinací ohybu a 

tlaku by stojina byla patrně zařazena (aspoň v některých případech) do příznivější třídy (bez 

nutnosti pracovat s účinnými průřezy a jejich charakteristikami). 

- Podle Technické zprávy jsou některé sloupy kloubově uložené, některé vetknuté (A01 až A08 

údajně v obou směrech, A09 až A10 v jednom směru), ty jsou navíc součástí prostorového 

rámu; aspoň se tak uvádí v textu, avšak ze Statického výpočtu to nelze dobře zjistit – na str. 6 
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je sice Obr. č. 1 nazvaný „Výpočtový model“, ale ve skutečnosti je to pouze geometrický tvar 

(navíc bez jakýchkoliv rozměrů), nikoliv statické schéma (nejsou zřejmé ani okrajové 

podmínky, natož vnitřní vazby mezi pruty – typy uzlů, apod.); vetknutí a navíc zapojení sloupů 

do prostorového rámu má vliv na vzpěrné délky sloupů; tomu však neodpovídají vzpěrné 

délky použité ve statickém výpočtu pro posouzení vzpěru. Nabízí se tedy obecnější dotaz (i 

v návaznosti na výpočet softwarem Scia Engineer – část Výstup z výpočetního programu): Jak 

byly uvažovány a konkrétně stanoveny vzpěrné délky sloupů A01 až A08 a A09 až A10?  

- Veškeré navržené přípoje včetně kotvení jsou posouzeny pomocí softwaru IDEA StatiCa, což 

oceňuji z toho hlediska, že diplomantka prokázala schopnost s tímto softwarem pracovat a 

konkrétně jej aplikovat, nicméně bych ocenila posouzení alespoň několika málo vybraných 

přípojů ručně standardním postupem „podle normy“, zajímavé by mohlo být (v některých 

případech) i vzájemné porovnání. 

- Mám jisté drobné výhrady ke konstrukčnímu řešení některých přípojů (např. Detail 5 na str. 

300 – 2 šrouby v jedné řadě + čelní deska na celou výšku průřezu, což není v souladu a není 

k tomu ani důvod; nebo Detail 6 na str. 312 – 2 šrouby na výšku ve vzdál. 150 mm + vysoký 

připojovací plech; oba přípoje jsou kloubové, ale konstrukční řešení tomu příliš neodpovídá); 

zásadní výhrada však patří připojení styčníkového plechu prutů ztužidla k uzavřenému profilu 

sloupu na str. 323 – styčníkový plech připojen přímo uprostřed stěny profilu o šířce 510 mm a 

tloušťce 20 mm; byl profil sloupu (stěna) posouzen na účinky připojeného plechu? 

K Výstupu z výpočetního programu: 

- Výstupy z výpočetního programu obsahují znovu mj. posouzení všech důležitých prutů, které 

je už jednou provedeno, a to „ručně“ ve Statickém výpočtu; „ruční“ posouzení nebylo zdaleka 

nutné provádět v takovém rozsahu, stačilo omezit se na několik vybraných prutů. 

- V této příloze je mj. uveden přehled velkého počtu, konkrétně celkem 904 kombinací 

(vygenerováno programem); je vcelku zřejmé, že řada z nich nemůže reálně nastat; je otázkou, 

zda nebylo vhodnější (i pro přehlednost a srozumitelnost) nastavit v programu předpis 

kombinací ručně. 

K výkresové dokumentaci: 

- Výkresová dokumentace je provedena nadstandardně, jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska 

vysoké kvality zpracování; nahodile vybírám jen drobnou poznámku ke kotvení – není úplně 

jasné (alespoň se mi nikde nepodařilo nalézt), jaké kotevní šrouby byly použity (z hlediska typu 

kotvení, nikoliv materiálu, ten je uveden).  

Závěr: 

Diplomantka Bc. Markéta Krátká prokázala v rámci vypracování diplomové práce schopnost 

aplikovat nabyté teoretické poznatky, vědomosti a znalosti na řešení konkrétního praktického 

inženýrského problému a splnila požadavky stanovené zadáním diplomové práce. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

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


