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Diplomant ___ Bc. Anoa ROZSVPALOVÁ____________ _ 

Oponent log. Radek ŠIŠKA _ _______ ______ 

Diplomová práce řeši statické posouzení a výkresovou dokumentaci železobetonové 
jednokomorové nádrže čističky odpadních vod. 

Diplomová práce je přehledně členěna do logických částí. Celá práce je zpracována v 
tabulkovém resp. textovém editot:U. Vnitřní síly v kombinacích na jednotlivých částech 
konstrukce jsou vykresleny přehledně v izoplochách. Pro kontrolu výpočtového modelu by 
bylo vhodné vykreslit i vnitiní sHy a posunutí v základních zatěžovacích stavech. Grafické 
znázorněni priiběhu vnitřních sil v řezech je nepřehledné. Doporučil bych do přílohy 

stati~kého výpočtu zařadit schéma umístění těchto řezů na modelu konstrukce. 
Nad rámec v diplomové práci je vypracováno varianbú řešeni - přitíženi stěn y nádrže 

okolnl zástavbou. Ve statickém výpočtu je ~važováno i zatížení od rozdílného smršťování 
základové desky a stěny nádrže vlivem postupu výstavby a zatiženi konstrukce od teplotních 
vlivO. Pro dimenzovaní bomi časti stěny nádrže (stěna nad terénem) byl průřez posouzen 
interakčrum diagramem. Ve statickém výpočtu je detallně zpracován návrh a posouzení 
jednotlivých částí konstrukce. 

Technická zpráva železobetonové nádrže je není odpovídajícím způsobem 
propracovaná. Průvodní zpráva ke statickému výpočtu obsahuje pouze rozepsaný obsah 
samotného statického výpočtu - neru uveden žádný text k provedeným výpočtům. 

výkresy půdorys a řez nádrže jsou vypracovány téměř bez kót a popisů. Výkresy 
výztuže odpovidaji standardům pro výstavbu. Pro nAzornost rozdílu vyztužení při variantním 
řešení doporučuji vypracováni výkresu výztuže stěny. Na výkresech nedopovídá velikost 
písma resp. rozpisky měřítku výkresu. Celková grafické. úroveň výkresových přiloh je pod 
standardy diplomových prací. 

V rámci obhajoby práce by měl student zodpovědět následující dotazy: 
Jaký zemní tlak byl uvažován při variantním fešen1 - přitížecú stěny nádrže okolnl 

zástavhou. 
Proč nebyly využity výs ledky kontaktního napětí z modulu Soilin pro posouzeni 

základové spáry? 
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