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Název práce:   Nákupní centrum v Brně 

Autor práce:    Bc. Dagmar Brozmanová 

Oponent práce:   Ing. Martin Horáček, Ph.D. 

Popis práce: 

Bakalářka Dagmar Brozmanová řešila v rámci své diplomové práce návrh a posouzení nosné 

ocelové konstrukce nákupního centra v Brně. Objekt je navržen jako vícepodlažní o 4 

podlažích s půdorysem ve tvaru pravidelného šestiúhelníku vepsaného do kružnice o 

průměru 60 m. Celková výška budovy činí 24,145 m. Poslední patro je půdorysně zmenšené, 

tvoří ho prosklené zastřešení vnitřní galerie.  

Nosnou část ocelové konstrukce tvoří kloubově uložené sloupy, plnostěnné průvlaky a 

stropnice spřažené s betonovou deskou se ztraceným bedněním z trapézových plechů. 

Prostorovou tuhost budovy zajišťuje systém svislých ztužidel a tuhé stropní desky.  

Návrh je vypracován ve třech variantách se shodným půdorysným tvarem, ale rozdílným 

rozmístěním sloupů a uspořádáním průvlaků a stropnic. Z hodnocení a porovnání variant 

řešení byla vybrána varianta A, která je podrobně posouzena v samostatném statickém 

výpočtu.  

V souladu se zadáním diplomové práce studentka vypracovala technickou zprávu se 

základním popisem řešené konstrukce, variantní řešení, podrobný statický výpočet pro 

vybranou variantu a výkresovou dokumentaci, která obsahuje výkresy dispozice (půdorysy a 

řezy), výkresy detailů, výkres detailů kotvení a kotevní plán. Podrobný statický výpočet 

obsahuje ruční posouzení hlavních prvků nosné ocelové konstrukce, vybraných přípojů a 

kotvení sloupů. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

Po formální, grafické a jazykové stránce považuji práci za velice zdařilou. Práce obsahuje 

všechny předepsané náležitosti, zadání práce bylo zcela splněno. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Ve výpočetním modelu konstrukce studentka uvažovala s ekvivalentními ocelovými 

ztužidly nahrazující betonovou desku. Aby tyto fiktivní pruty nezpůsobovaly přídavné 

zatížení od vlastní tíhy, bylo na každý prut zadáno zatížení o velikosti vlastní tíhy 

působící proti směru gravitace. Prosím, uveďte u obhajoby, zda tento problém šlo řešit 

nějakým jiným jednodušším způsobem? 

2. Na str. 14 statického výpočtu je uvažováno s hodnotou užitného zatížení 4,5 kN/m2 pro 

kategorii D2 - plochy v obchodních domech. Je tato hodnota v souladu s doporučenými 

hodnotami užitných zatížení, které jsou uvedeny v české národní příloze normy ČSN EN 

1991-1-1? 

3. Na str. 50 statického výpočtu je provedeno posouzení příčle na klopení. Je uvažovaný 

součinitel C2 zohledňující tvar momentového obrazce správně určený s ohledem na 

fakt, že posudek klopení je prováděn pro střední úsek průvlaku mezi dvěma 

stropnicemi, nikoliv pro celé rozpětí průvlaku? 

4. Na str. 83 statického výpočtu je provedeno posouzení přípoje ztužidla k dolní pásnici 

průvlaku. Bylo při posuzování svaru mezi styčníkovým plechem a průvlakem 

uvažováno s veškerými účinky působících zatížení?  

5. Na výkresech s detailem připojení ztužidla k průvlaku zasahuje styčníkový plech 

ztužidla do betonové desky. V čem spočívá nevýhoda tohoto řešení? 

Závěr: 

Diplomová práce je zpracována velice přehledně  a obsahuje všechny předepsané náležitosti.  

Z jejího obsahu je zřejmé, že studentka prokázala výborné znalosti z problematiky navrhování 

ocelových konstrukcí i schopnost pracovat s normativními podklady a odbornou literaturou.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  28. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


