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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Zastřešení zimního stadionu 

Autor práce: Filip Kašpír 

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

Popis práce: 

Úkolem studenta Filipa Kašpíra bylo zpracování návrhu a statického posouzení nosné ocelové 

konstrukce zastřešení zimního stadionu v Olomouci. Navržená konstrukce je obdélníkového 

půdorysu o stranách 101 m × 73 m s maximální výškou 30 m nad terénem. Konstrukce je 

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

příhradovým obloukovým vazníkem z kruhových trubek. Vaznice jsou prosté plnostěnné 

z válcovaného profilu HEA. Prostorová stabilita a tuhost konstrukce je zajištěna systémem 

příčných a podélných 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: 

- Ve statickém výpočtu (kromě části výpočtu zatížení) chybí jakékoliv doprovodné 

a vysvětlující obrázky, jako jsou statická schémata, průběhy vnitřních sil, ilustrace řešených 

detailů apod. Orientace ve výpočtech a pochopení statického posouzení je tím značně ztížena. 

- Některé vnitřní síly uváděné ve statickém posouzení jsou nevěrohodné, např.  

u posouzení vaznice na prostý ohyb (str. 36) jsou ohybové momenty MEd,y = 26 kNm 

a MEd,z = 11 kNm; u posouzení na klopení (str. 38) jsou hodnoty momentů k osám y  a z opačné. 
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Dalším příkladem je posouzení horního pásu příhradového oblouku, kde posouzení na prostý 

tlak je provedeno se silou 915 kN, ale při posouzení na vzpěr je síla pouze 616 kN. 

- Ve statickém výpočtu i technické zprávě chybí podrobnější informace o předpokládaném 

chování konstrukce a popis jakým způsobem byl vytvořen numerický model splňující tyto 

předpoklady, např. připojení štítových sloupů na vazníky (přenáší detail svislé zatížení z vazníku 

do sloupu nebo ne?), uložení paždíků na štítové sloupy a připojení obvodového pláště 

na paždíky (jsou paždíky namáhané kroucením?). 

- Posouzení montážního spoje diagonály příhradového vazníku (str. 101 statického 

výpočtu a detail č. 5 a 6 na výkrese č. 3) je provedeno na tahovou sílu v připojované diagonále. 

Tato síla ovšem namáhá šroubový spoj na střih a otlačení, nikoli na tah a protlačení. 

- Tloušťka patní desky kotvení příhradového vazníku 10 mm je při rozměrech 

230 × 405 mm příliš nízká (detail kotvení K1 na výkrese č. 3). Navíc není provedeno její 

posouzení na namáhání tlakem ani tahem. 

- Ve výkresové dokumentaci zcela chybí detail připojení vaznic na vazník stejně jako 

připojení příčných i podélných ztužidel na vazníky. U obhajoby doplňte. 

- V legendě výkresů je uvedena třída prostředí EXC 3 dle ČSN EN 1090. Uveďte skutečný 

význam označení EXC 3. 

- V technické zprávě není uveden postup montáže navržené konstrukce, doplňte 

u obhajoby. 

Závěr: 

Bakalářská práce je zpracována přehledně a splňuje požadavky specifikované v zadání, 

obsahuje však množství chyb a nesrovnalostí technického charakteru, naopak některé 

podstatné části jak statického posouzení, tak technických výkresů v předložené práci chybí. 

Student prokázal dobrou úroveň teoretických i praktických znalostí při řešení zadaného 

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

předložené práce navrhuji hodnocení: 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 19. 6. 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


