
 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

1 / 2 

pro NSP SI, GK, ME 

 
 

 

Název práce: Rozhledna 

Autor práce:  Bc. Michal Bednár 

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

Popis práce: 

Student Bc. Michal Bednár zpracovával ve své diplomové práci návrh a posouzení nosné 

konstrukce rozhledny o výšce cca 27 m v Březové nad Svitavou – Drahošově. Student nejprve 

předběžně navrhl konstrukci ve dvou variantách. V první z nich je nosná konstrukce tvořena 

kombinací prvků z oceli a rostlého dřeva, v druhé je navržena konstrukce z kombinace oceli a 

lepeného lamelového dřeva. Obě varianty byly porovnány na základě zvolených kritérií a 

výhodnější varianta (z kombinace oceli a lepeného lamelového dřeva) byla zpracována 

detailněji. 

Diplomová práce se skládá z technické zprávy, dokumentu s porovnáním variant, statického 

výpočtu, výstupu z výpočetního programu a výkresové dokumentace. 

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 zpracována na přijatelné odborné úrovni. Požadavky zadání lze považovat 

za splněné. Pro výpočet vnitřních sil a deformací byl použitý výpočetní program pro analýzu 

konstrukcí, což je doloženo příslušným protokolem z programu. Odborná literatura je využita 

v přiměřeném rozsahu. Po formální a jazykové stránce by práce mohla být zpracována 

pečlivěji. 

Připomínky a dotazy k práci: 
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K diplomové práci uvádím několik dotazů a připomínek: 

1. Ve statickém výpočtu na str. 25 jsou uvedeny výsledky stabilitní analýzy konstrukce. 

Pro který zatěžovací stav nebo kombinaci zatěžovacích stavů byla stabilitní analýza 

provedena? Má volba zatěžovacího stavu nebo kombinace zatěžovacích stavů vliv na 

výsledky stabilitní analýzy? 

2. Značení ocelových uzavřených průřezů RO a QRO v dokumentu s porovnáním variant 

(str. 7) a ve statickém výpočtu (např. str. 20, 23) není správné. Uveďte správná 

označení. 

3. Značení tupých svarů na výkresu detailů a na výkresu kotvení není správně. 

4. Schodišťový nosník z ocelové čtvercové trubky (statický výpočet, str. 54) je klasifikován 

do třídy průřezu 4. Byly při výpočtu návrhových únosností tohoto průřezu použity 

efektivní průřezové charakteristiky? 

5. Sloupy rozhledny z lepeného lamelového dřeva jsou navrženy jako zakřivené (statický 

výpočet, str. 28). Bylo při posouzení uvažováno se snížením pevnosti v důsledku ohybu 

lamel při výrobě? 

6. Dle dokumentu s porovnáním obou předběžných variant bylo pro variantu B použito 

lepené lamelové dřevo, avšak na str. 7 a 8 je jako materiál uvedeno rostlé dřevo třídy 

C24. 

Závěr: 

Diplomová práce je zpracována na přijatelné odborné úrovni a obsahuje všechny požadované 

výstupy. Námitky lze směřovat k formální a jazykové úpravě práce, která by mohla být na vyšší 

úrovni. S ohledem na uvedené připomínky navrhuji níže uvedené hodnocení. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  21. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


