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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Nosná dřevěná konstrukce sportovní haly 

Autor práce: Adam Leško 

Oponent práce: Ing. Ondřej Pešek, Ph.D. 

Popis práce: 

Úkolem studenta Adama Leška bylo zpracování návrhu a statického posouzení nosné 

dřevěné konstrukce sportovní haly v Čáslavi. Navržená konstrukce je obdélníkového 

půdorysu o stranách 55 m × 31 m s maximální výškou 10,5 m nad terénem. Konstrukce 

je tvořena sérií příčných vazeb po vzdálenostech 5 m. Příčná vazba je tvořena 

trojkloubovým rámem z lepeného lamelového dřeva. Stojka rámu a rámový roh mají 

konstantní výšku průřezu, výška průřezu příčle se snižuje směrem ke střednímu kloubu. 

Z důvodu montáže a přepravy je trojkloubový rám rozdělen na čtyři montážní dílce. 

Vaznice jsou z lepeného lamelového dřeva a působí jako prosté nosníky uložené na 

příčné vazby. Prostorová stabilita a tuhost konstrukce je zajištěna systémem příčných 

ocelových ztužidel. Pro výpočet vnitřních sil a deformací byl použit statický software 

Dlubal RFEM, posouzení jednotlivých konstrukčních prvků a směrných detailů včetně 

kotvení bylo provedeno ručně. Student zpracoval (i) statický výpočet, (ii) výkresovou 

dokumentaci a (iii) technickou zprávu. 

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: 

Pro diskuzi v rámci obhajoby bakalářské práce uvádím následující dotazy a připomínky: 

- Při posouzení vaznice (str. 19 statického výpočtu) i trojkloubového rámu (str. 27 a 35) na 

klopení je zanedbán vliv polohy působiště zatížení na tlačené nebo tažené hraně 

posuzovaného průřezu – doplňte u obhajoby správný postup stanovení lef. 
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- U dřevěných prutů se zakřivenou střednicí namáhaných ohybem mohou vznikat tahová 

napětí kolmo k vláknům. Uveďte, zdali se tento jev může vyskytnout i u vámi navrhované 

konstrukce. 

- Při posouzení příčné vazby na mezní stavy použitelnosti je uvedeno, že „horizontální 

průhyby nedosahují významných hodnot“. Uveďte prosím přesnou hodnotu vodorovného 

posunu vrcholu příčné vazby v podélném směru a porovnání s mezní hodnotou. 

- Při posouzení svorníků na střih (str. 43, 52 a 62) uvažujete s plochou dříku šroubu, střižná 

rovina však prochází závitovou částí. 

- Při posouzení vkládaných plechů na otlačení  (str. 43, 46, 53 a 62) uvažujete s hodnotou 

součinitele αb = 1,0. Odůvodněte tento předpoklad. 

- Objasněte, proč jsou čepové spoje navrženy na využití 12 % jejich únosnosti (str. 45 a 54). 

- Ve výkresech (zejména výkres V3) jsou všechny svarové spoje označeny chybně – na vámi 

vybraném případě uveďte správné označení. 

- Ve výkresu kotvení (V5) chybí grafické znázornění konvence os, ke kterým se vztahují 

hodnoty reakcí. 

- Detail připojení diagonál příčných ztužidel je jak ve výkresové dokumentaci, tak i ve 

statickém posouzení a technické zprávě zcela opomenut. Uveďte u obhajoby alespoň 

koncepčně, jak bude tento detail navržen. 

Závěr: 

Bakalářská práce je zpracována přehledně a splňuje požadavky na ni kladené a specifikované 

v zadání, obsahuje však (zejména v textové části) menší množství drobných nepřesností 

gramatického a typologického charakteru. Student prokázal teoretické i praktické znalosti při 

řešení zadaného problému a schopnost samostatné tvůrčí práce. S ohledem na úroveň, rozsah 

a kvalitu předložené práce navrhuji hodnocení: 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

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


