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Ukolem diplomové pníce bylo statické Ťešení monolitické železobetonové administrativní
budovy. Nosné prvky - ŽB stropní deska se žebry nad 2.NP, vniťní sloup a zrákladová patka pod
\miťnÍm sloupem * byly posorrzeny ďe MS rfurosností. Vjpočet vníťních sil je proveden pomocí
dvou w.fuočtoqfch modelri softwarem a kontrola byla provedena pomocí metody n.áhradních nim '
Ke všem navrhovan1fm prvkťrm byla vyiotovena qÍ.tresová dokumentace.

PŤipomíntry a dotary k provedení práce:

. ve vflaesech je velké množství niznfch prut a to jak z hlediska pouávan;fch profil _ 6, 8,

10,,l'2, t6,20, tak i délelq které se mnohdy liší pouze o 150 mm. Na každém qfkrese vlzn e

části stropu je uvedena tabulka vjzn e pro cel1f strop _ je značně nepŤehledné, měla by byt
uvedena pouze YÝzfi,ž,z daného qfkresu,

. cbybí lemování volného okraje balkÓnové deskypo kratších sfranác\

- proč je v zesilujících prúvlacích vlože,lra sfiední vy.zÍ'|]Ě * vÝška prŮvlaku 450 mm?
z hlediska provrádění ve styčnících velmi nepraktické.

. Jaká jsou pravidla pfo vyztužoviíní desky v okolí malébo otvoru? Zďe vyzn eno ďejmě
pŤíliš velhjm množstvím vy-rtvže.

. Jak je v této desce uvažovrína v,zfižna Ťetězové ďíceni a jak by měla bjt stykovrína? Z,de je
veškerá spodní vyztuž v jednom pniŤezu v místě sloupu na pŤesahovou délku 400

mm - považuji za nedostatečné.

- Schodíště _ jak je Ťešena návazrost na stropní konstrrkci a uložení na schodišťové stěny? Jak
je zajištěno pŤerušeď akustického toku?

Pníce je pŤehledná a srozumite|ná z hleďska obsahu i formy. Grafická uroveĚ provedení je
vysokrí. Autor práce ptokár,a| znalosti z oblastí stavebné mechaniky, železobetonow.fch konstrrrkcí
a jejich praktického využití. PÍi Ťešení praktického ťrkolu využívď specializovan ch vlpočetních i
graficlcfch programri.

Záxét

PÍeďožen;f projekt vyhovuje požadavkúm na závěrečnou ďplomovou pníci. Je proveden pečlivě
a v souladu se za&áním obsahem i rozsahem.
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