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Oponent

Diplomant Bc. ondřej Lochman měl v riímci diplomové práce navrhnout a posoudit
nosnou konstrukci vícepodlažního objektu na základě podkladové dokumentace. Jedná se o
spodní stavbu železobetonové monolitické konstrukce. Bylo třeba prvky objektu staticky řešit
na vhodném modelu, provést analýzu zatižení, řešit vnitřní síly pomocí dostupného
výpočetního programu, vykreslit výkres ýztuže vybraných konstrukcí, vypracovat státick1i
výpočet a technickou zprávu.

Diplomant přistoupil k práci zodpovědně. Splnil poŽadavky na závěrečnou práci
v plném rozsahu. Výpočty a výstupy jsou řazeny přehledně. Správnost výsledku byla
orientačně posouzena na základě výpočtu zjednodušenou metodou. lJ zatiženíby bylo vhoáné
vloŽit vice obréaků. Pro výpočet konstrukce byl pouŽit počítačový program Nemtschek SCIA
Engineer.

Připomínky a dotazyz

1. Hodnoty v grafických výstupech dimenzačních veličin ne vždy odpovídají hodnotám
ve výpočtu. Při výpočtu liniového zatížení od horní stavby by měl byt obrazekotvoru
a zadání zatížení do výpočetního programu.

2. Ve výkresu č. 2 v půdorysu není nakreslena hrana desky u šachty. Kudy vede řez? Měl
by byt naznaěenúskok. Chybí htanav Íezu 3-3. Je třeba uvaŽovat dojezd ýahu?3. Ve výkresu č. 10 vřezu A-A výztuž č. 110 by měla b1.t dokreslerra do konce sch.
ramene _ lépe popsat pod jakým úhlem je výztuž ohnutá. Při homím povrchu ramen
není zakreslena rozděl ovací výztuž.

4. Ve výkresu č. 11 vřezu A-A výztuže č. IO7 a č. 10B jsou výaŽené zdesky? Chybí
pracovní spára.

5. Ve výkresu č. 12 v Íezu C-C a D-D maže bý výztuž č.IO4 v tomto místě vzhledem
kdolní výztuži desky? Jak budou provéaány vtrámu třmínky č. 98 s výztuží č. 101
(výkres č. 13,řez B-B)? Ve výkresech by bylo vhodné zakreslit směry x, y.

6. Dávat větší pozor na interpunkci a pravopis (dvěmi - správně dvěma; maxima se
zpruměrovali _ správně zpruměrovala).

Závěr:

Rozsahem i obsahem odpovídá předloŽená závěrečná práce poŽadavkům diplomové
práce. Diplomant prokázal schopnost formulovat statické řešení objeltu, uyp.u"ouuf statický
výpočet i potřebné texty a výkresy.
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