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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: STATICKÉ ŘEŠENÍ PARKOVACÍHO DOMU 

Autor práce: Bc. Jakub Tvrzník 
Vedoucí práce: doc. Ing Miloš Zich, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomant Jakub Tvrzník měl ve své práci pro dané architektonické řešení navrhnout nosnou 

konstrukci objektu parkovacího domu. Návrh provést min. ve dvou variantách. Pro jednu vybranou 

variantu měl provést podrobné statické řešení, nadimenzovat konstrukční části, vypracovat výkresy 

tvaru, vizualizaci a podrobné výkresy výztuže. 

 

Těžiště práce spočívalo v řešení osmipodlažního parkovacího domu s půdorysnými rozměry 77,0 x 

16,6 m. Diplomant navrhl tři základní varianty nosné konstrukce pro typické podlaží: křížem 

armovaná deska s průvlaky, prefabrikovaná varianta a bodově podepřená deska. Tuto variantu 

dále rozvíjel podrobněji. 

Diplomant ve svém statickém výpočtu řeší hlavní nosné prvky objektu (typickou stropní desku, 

sloupy, schodiště, základovou desku a předpjatý průvlak a rampy). Pro výpočet statických veličin 

byl převážně použit výpočetní program SCIA. Jsou zpracován 2D a 3D výpočtové modely. 

Posouzení je provedeno dle EN norem. Technická zpráva je výstižná, obsahuje i rešeršní část. 

Statický výpočet i výkresová dokumentace jsou zpracovány na podrobné úrovni. 

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. Zadání 

diplomant splnil na výborné úrovni, respektoval připomínky vedoucího práce. K práci proto nemám 

zásadnějších připomínek. Během obhajoby by měl odpovědět na dotazy: 
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1) Podrobněji vysvětlete postup výstavby u předpjatého průvlaku?  

2) Porovnejte řešení předpjatého průvlaku v programu IDEA STATICA a váš 

zjednodušený výpočet? 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  27. ledna 2021  Podpis vedoucího práce………………………………… 


