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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Návrh betonové konstrukce hudebního pa vilonu v Pod ěbradech.  

Autor práce: Bc. Jan Juda 
Vedoucí práce: doc. Ing Miloš Zich, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomant Jan Juda měl ve své práci pro danou architektonickou studii hudebního pavilonu 

v Poděbradech navrhnout nosnou konstrukci. Návrh měl provést min. ve dvou variantách. 

Podrobnější statické řešení poté provést pro jednu vybranou variantu. Jedná se o zastřešení 

čtvercového půdorysu 20 x 20 m. Zastřešení navrhl diplomat ve formě předpjaté desky tloušťky 

350 mm, která je uložená na čtyřech sloupech průměru 500 mm. Založení je provedeno na 

patkách.  

Diplomant ve svém statickém výpočtu řeší hlavní nosné prvky objektu (desku, sloup, založení). Po 

formální stránce odpovídá statický výpočet běžným zvyklostem. Pro výpočet statických veličin byl 

převážně použit výpočetní program SCIA. Je zpracován prostorový deskostěnový model 

zastřešení. Posouzení je provedeno dle EN norem. Technická zpráva je výstižná. Statický výpočet 

i výkresová dokumentace jsou zpracovány na odpovídající úrovni. Dokumentace obsahuje výkresy 

tvaru, výkresy detailů, vizualizaci, výkresy předpínací a betonářské výztuže. 

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a záv ěr: 

Diplomant během zpracovávání zadaného úkolu pracoval poměrně samostatně a snaživě. 

Pravidelnější konzultace nicméně probíhaly až v závěru řešení práce. Diplomant dovedl využívat 

odbornou literaturu a dostupného programového vybavení, jak pro statickou tak i výkresovou část.  

Zadání diplomant splnil zcela v plném rozsahu na výborné úrovni. Oceňuji zejména grafickou část 

práce, vytváření 3D dokumentace v návaznosti na prostředky BIM.  
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K práci mám následující poznámky, které vysvětlete při obhajobě: 

 

1) Vysvětlete ocelovou konstrukci zastřešení, jaké by byly detaily styků jednotlivých prutů? 

2) Byl by horní povrch desky nějak pro finální stav upravován? 

3)  Jak byly zavedeny dlouhodobé ztráty předpětí do 3D modelu? 

4)  Vysvětlete možnosti tvorby 3D dokumentace a využívání projektování v BIM. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1,0 

Datum:  23. ledna 2019  Podpis vedoucího práce………………………………… 


