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Hodnocení vedoucího diplomové práce 
Název práce: Zesílení panelového objektu / Strengthening of a panel building 

Autor práce: Bc. Martin Sopúch 
Vedoucí práce: Petr Štěpánek 

Popis práce: 
Diplomant měl za úkol pro zadaný objekt, ke kterému dostal zadánu 

- výkresovou dokumentaci projektovaného stavu, 
- výsledky průzkum objektu (zásahy do konstrukce oproti projektovanému stavu), 
- návrh konstrukce nástavby, která má být provedena (zatížení stávající kce od nástvby), 

zpracovat  
a) přepočet stávající konstrukce objektu dle projektovaného stavu dle v současné době 

platných předpisů,  
b) dtto co dle a ale s v minulosti již provedenými zásahy, 
c) nově navrhovaný stav 
d) realizační projekt vedoucím práce definovaných typů statických zásahů a zesílení (statický 

výpočet, výkresovou dokumentaci a technickou zprávu) dle pokynů vedoucího práce. 
 

Předmětem zadání diplomanta nebylo navrhnout, spočítat a nakreslit všechna zesílení v objektu – 
tedy celý projekt zesílení, zadal jsem mu jen vybrané části, aby mohl dokumentovat schopnost 
inženýrského přemýšlení o posuzované/zesilované kci.  

Bohužel, na začátku zpracování práce věnoval diplomant značné množství času vytvoření 
prostorového modelu objektu, který z důvodů zbytečné složitosti a dlouhých výpočtových časů 
nebyl použit. Přitom konzultace zpočátku využíval velmi sporadicky, čehož důsledkem byla i 
předchozí zmíněná skutečnost.  

Rovněž v závěrečné etapě zpracování práce konzultoval méně často než bych považoval za 
přiměřené. 

Mohu ovšem konstatovat, že Bc. Sopúch pracoval samostatně, využíval zadanou literaturu a 
požíval odpovídající software. Kvalitu práce zhodnotí oponent, mrzí mne však zbytečné chyby 
v posouzení zesílení lamelami a při posouzení požární odolnosti. Zadání splnil. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☐ ☒ ☐ 
2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☐ ☒ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 
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4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Práci považuji za průměrnou, vyskytují se dílčí nedostatky a nesrovnalosti, což lze přičíst na vrub 
časové tísně při jejím zpracování. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  25. ledna 2020  Podpis vedoucího práce………………………………… 


