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Název práce: Konstrukce víceúčelového zahradního domku  

Autor práce: Anna Kašíková 

Oponent práce: Ing. Jan Barnat, Ph.D. 

Popis práce: 

Předmětem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce administrativní budovy v Olomouci. 

Půdorysné rozměry budovy jsou cca 36 x 36 m. Budova se člení na dvě lodě s rozdílným počtem 

podlaží (4 a 3 nadzemní podlaží). Hlavním materiálem konstrukce je ocel S235. Stabilita 

konstrukce je zajištěna systémy rámových a příhradových ztužidel. Část střešní konstrukce je 

zastřešena pomocí příhradového pultového 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 ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Jednotlivé části předložené bakalářské práce jsou vypracovány v poměrně odlišné kvalitě. 

Technická zpráva je velmi strohá. Uvedený popis konstrukce je nedostačující. Z popisu není 

zřejmá ani základní geometrie konstrukce, Např. zda vnitřní sloupy končí v předposledním 

podlaží či zda podpírají střechu. Důležité styčníky konstrukce stejně jako popis a umístění 

ztužidel zcela chybí. Statický výpočet je zpracován na dobré úrovni, nicméně chybí bližší popis 

použitého výpočtového modelu a výsledky analýzy tohoto modelu. Statický výpočet obsahuje 

také vážnější chyby. Výkresová dokumentace je přehledná v rozsahu odpovídající bakalářské 

práci, nicméně má také formální i konstrukční nedostatky. Chybí třeba zakreslení polohy 

ztužidel a obsahuje jen velmi málo detailů ocelové konstrukce. 
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K předložené práci mám následující připomínky a dotazy: 

 

 Vysvětlete, jak byly stanoveny hodnoty užitného zatížení jednotlivých pater včetně 

pochůzí střechy. Hodnoty neoodpovídají doporučeným normovým hodnotám. Z práce 

také není patrné, zda se využilo redukce užitného zatížení stropů v závislosti na počtu 

pater, či zda byly uvažovány v zatížení přemístitelné konstrukce jako lehké příčky apod., 

což by se budovy tohoto charakteru dalo očekávat. 

 Stropnice jsou navržené jako spřažené nosníky ale nejsoui tak posouzeny. Má spřažení 

vliv na posudek MSÚ a MSP? 

 Ve statickém výpočtu se uvádí tíha betonu ve stropní konstrukci 0,12 kN/m2 to 

neodpovídá navržené tloušťce desky. 

 Vysvětlete stanovení vzpěrných délek sloupů. 

 V posouzení krajních sloupů str. 17 jsou požity extrémní síly z několika kombinací. Tyto 

vnitřní síly patrně současně nenastávají. Posouzen je ale nakonec pouze vzpěr.  

 V posouzení patky na namáhání posouvající silou se uvádí, že tato síla bude přenesena 

třením v základové spáře. Posudek je ale proveden s použitím maximální tlakové síly ve 

sloupu, což nemusí být nejnepříznivější situace. 

 Upřesněte výpočtový model v souvislosti s pultovým vazníkem. Uveďte okrajové 

podmínky uložení a maximální normálové síly na prutech vazníku. Může od nějaké 

kombinace vzniknout tlak ve spodním pasu? 

Závěr: 

Předložená bakalářská práce splnila požadavky zadání a je vypracována na dobré úrovni. 

Vzhledem k jejímu rozsahu a kvalitě, hodnotím bakalářskou práci klasifikačním stupněm C/2.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 30. 5. 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


