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Název práce: Administrativní budova s výrobní halou 

Autor práce:  Bc. Jan Břečka 

Oponent práce: Ing. Ivan Balázs, Ph.D. 

Popis práce: 

Student Bc. Jan Břečka zpracoval ve své diplomové práci návrh a posouzení nosné ocelové 

konstrukce administrativní budovy s výrobní halou v Moravských Budějovicích. Součástí 

výrobní haly je mostový jeřáb. Administrativní objekt je navržen jako vícepodlažní konstrukce 

o půdorysných rozměrech 48 × 60 m s kyvnými ocelovými sloupy a s průvlaky a stropnicemi 

se spřaženou betonovou deskou. Prostorovou tuhost konstrukce zajišťuje soustava 

příhradových ztužidel. Přilehlá jednolodní výrobní hala má půdorysné rozměry 24 × 60 m a je 

předběžně navržena ve dvou konstrukčních variantách. V první variantě je konstrukce haly 

tvořena soustavou plnostěnných rámových příčných vazeb, v druhé variantě je příčná vazba 

haly tvořena plnostěnnými sloupy s kloubově uloženým příhradovým vazníkem. Osová 

vzdálenost příčných vazeb je 6 m. Obě varianty byly vzájemně porovnány a výhodnější z nich 

byla vybrána pro podrobnější návrh a posouzení. V rámci podrobného zpracování je 

provedeno dimenzování celé konstrukce haly (příčná vazba, vaznice, paždíky, ztužidla, 

jeřábová dráha, přípoje, kotvení). 

Diplomová práce se skládá z technické zprávy, obsáhlého a podrobného statického výpočtu, 

výkresové dokumentace a výstupu z výpočetního programového systému. 

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.: 

Diplomová práce je vypracována na vysoké odborné úrovni a zcela naplňuje požadavky 

specifikované v rámci zadání. Rozsáhlý statický výpočet je zpracován kvalifikovaně a velmi 
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přehledně, orientaci v něm usnadňuje množství obrázků a schémat. Formální a grafická 

úprava práce je nadprůměrná se zanedbatelným množstvím překlepů či jazykových chyb. 

Numerická analýza konstrukce byla provedena v programovém systému Dlubal RFEM, což je 

doloženo výstupními protokoly z programu. Odborná literatura je využita vhodně a 

v dostatečném rozsahu. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K diplomové práci uvádím tyto připomínky a dotazy: 

1. Nosník jeřábové dráhy (průřez HEB 280) je posouzen také na ohyb s klopením a 

kroucením ve smyslu ČSN EN 1993-6 (statický výpočet, str. 241). Nosník je zatížen 

dvěma svislými kolovými silami umístěnými nesymetricky vzhledem ke středu rozpětí 

(v poloze pro maximální ohybový moment). Při výpočtu příslušného kritického 

momentu byly součinitele C1, C2 a C3 uvažovány pro osamělé břemeno uprostřed 

rozpětí. Toto zjednodušení však není konzervativní, neboť poskytuje vyšší hodnoty 

kritického momentu. Pro určení přesnější hodnoty kritického momentu pro řešený 

případ by bylo vhodné uvažovat tyto součinitele např. z dostupné literatury pro co 

nejpodobnější průběh ohybového momentu, případně využít vhodný specializovaný 

software. 

2. V návaznosti na výpočet návrhové hodnoty bimomentu na nosníku jeřábové dráhy 

(průřez HEB 280) uveďte, která zatížení způsobují kroucení tohoto nosníku (statický 

výpočet, str. 243). Výpočet bimomentu okomentujte. 

3. V rámci numerické analýzy byla provedena také stabilitní analýza řešené konstrukce 

(např. str. 326 statického výpočtu). Jak vycházela hodnota součinitele kritického 

zatížení? Měly výsledky stabilitní analýzy dopad na výpočet vnitřních sil v konstrukci? 

4. Vodorovné deformace nosné konstrukce haly jsou ověřeny pouze ve vrcholu sloupu. Je 

toto posouzení vodorovných deformací pro haly s jeřábovými drahami dostatečné? 

5. Jakým způsobem byl určen přídavný symbol použité konstrukční oceli, který je uveden 

na výkresové dokumentaci? 

 

Závěr: 

Diplomová práce splňuje požadavky specifikované v zadání, obsahuje všechny požadované 

výstupy a je zpracována komplexně a na vysoké odborné úrovni. Výpočtová i výkresová část 

práce je zpracována velmi pečlivě a kvalitně. Student prokázal, že je schopen úspěšně 

pracovat na technických úlohách z oblasti navrhování nosných konstrukcí a vhodně aplikovat 

znalosti načerpané během svého studia. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  21. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


