
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 


Diplomant ___ Bc. Vít HURČÍK___ ____ _______ _ _ 

Oponent log. Radek ŠIŠKA _ _ ________ ____ 

Diplomová práce řeší statické posouzení a výkresovou dokwnentaci železobetonové 
nádrže skládající se ze tří částí biologické vyhnívací linky. 

V diplomové práci je přehledně a podrobně zpracován statický výpočet včetně jeho 
pruvodni zprávy a polohy. Ve statickém výpočtu je velmi detailně zpracován návrh a 
posou:z.eJÚ jednotlivých části konstrukce. V příloze statického výpočtu jsou graficky u vedeny 
vnitřní síly jen v řezech na jednotl-ivých částech konstrukce v kombinacích. Pro přehlednost 
vnithlícb sil a kontrolu výpočtového modelu by bylo vhodné do přítohy statického výpočtu 
zařadi( vnitřní sily resp. posunutí v základních zatěžovacích stavech v izoplochách resp. 
izoliniích. 

Kladn~ bych zhodnotil zapracování do statického výpočtu vliv rozdílného smršťování 

základové desk-y a stěny nádrže vlivem postupu výstavby a podrobné řešení zatížení 
konstrukce od teplotních vlivů. 

Diplomová práce svým obsahem jde nad rámec jejího zadárú - statický výpočet je 
zpracován ve dvou variantách - první varianta tuhé spoje; druhá varianta s kloubovými spoji. 
Pro názornost by bylo vhodné přiložit jednoduché schéma umístění navržených kloubových 
spojů ve druhé variantě a srovnáni variant napf. hmotnost výztuže. 

Diplomová práce je přehledně členěna do logických částí a její grafické zpracováni je 
oa vysoké úrovni (celý statický výpočet je zpracován v tabulkovém resp. textovém editoru). 
Umístění jednoduché vizualizace konstrukce do technické zprávy přineslo rychlou orientaci. 
Technická zpráva železobetonové nádř je nevelkého rozsahu, ale to je dánot.e malou 
praktickou zkušenosti autora. výkresy výztuže jsou zpracovány velmi podrobně a odpovídají 
standard6m pro výstavbu, Výkresovou dokumentaci by bylo vhodné doplnit výkresem detailu 
,,kloubového" spoje základové desky a stěny nádrže. 

V rámci obhajoby prnce by měl student zodpovědět následující dotazy: 
Byla v diplomové práci uvažována kombinace prázdné nádrže při hladině spoďrú vody 

na úrovni QlOO (zatíženi hydrostatickým tlakem na stěny nádrže)? 
Jak se stanoví výpočtové parametry zemin (úhel vrutfního třenI, soudržnost) a byly 

takto uvažovány ve statickém výpočtu? 
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