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POSUDEK OPONENTA  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Hybridní lehká dřevěná konstrukce rekreační chaty 
Jméno autora: Knězů Josef 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 
Oponent práce: Ing. Karel Mikeš, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Fakulta stavební, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  
 

 
Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Vložte komentář. 

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 
řešení 
 

 
Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
 

 
Další komentáře a hodnocení 
 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Pro bakalářskou práci byla zvolena poměrně náročná a nekonvenční konstrukce. Z předložené práce je patrné, že 
student pracoval se zaujetím, práce je po grafické stránce velmi zdařilá a v úvodu je doplněna jakousi rešerší 
problematiky. Pro danou úlohu byl velmi přiléhavě zvolen komplexní 3D model nosné konstrukce, který poskytuje 
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možnost správného stanovení vnitřních sil s ohledem na tuhosti jednotlivých podpor a ztužidel. Náročnost se dle 
mého úsudku projevuje v tom, že je třeba výsledné hodnoty z takovýchto komplexních modelů dosti podrobně 
verifikovat a podrobit určitému kritickému zkoumání, aby se předešlo určitým chybám v návrhu. 
 
Jedním z takových problémů je působení vrcholové vaznice a její porovnání s výsledky u vaznic středových. Z 3D 
modelů je jasně patrné, že vrcholová vaznice je podepřena kromě podpor v místech štítových stěn ještě třemi 
vnitřními sloupy. Zobrazený výsledek průběhu ohybových momentů tomu ale vůbec neodpovídá (strana 29). Jediné 
vysvětlení, které dává smysl je, že sloupek uprostřed budovy končí na nějaké tuhé podpoře (zřejmě základová patka 
nebo pilota?), ale oba další sloupky ve čtvrtinách rozpětí budovy jsou propojeny s profilem HEB 340 v podlaze a 
v podstatě vytvářejí jakési táhlo, které přenáší zatížení od podlahy až do vrcholové vaznice (stačí si zobrazit průběh 
momentů od zatěžovacího stavu „užitné na podlaze v 1.NP a dle mého úsudku se v tomto zatěžovacím stavu na 
vrcholové vaznici zobrazí momenty a u sloupů ve čtvrtinách rozpětí tahová síla cca 100 kN). Tomu odpovídá i tvar 
momentů a posouvajících sil na této vaznici. Vlivem propojení vaznice s celou vazbou krovu se dále vnášejí značné 
tlakové síly do krokví a dále až do uložení v místě pozednice. Čím tužší bude vrcholová vaznice, tím větší podíl sil od 
zatížení podlahy v 1. NP si převezme.        
 
Dřevěná střední vaznice podepřená v polovině délky (po vzdálenostech cca 8,5 m) je na takové rozpětí velmi subtilní 
a z toho je vidět, že hambálková konstrukce ji v podstatě nepotřebuje. Dokonce si myslím, že když by se provedla 
úprava modelu, ze kterého by se vaznice úplně odstranily, tak by to na konstrukci mělo spíše pozitivní dopad. Pouze 
by bylo potřeba zvýšit dimenzi středního ocelového nosníku HEB 340 v podlaze 1.NP, protože už mu nebude 
pomáhat profil vaznice 2x UPN. Nebo místo něj navrhnout spřažený ocelobetonový průřez ev. příhradový nosník 
nebo doplnit podepření (základ, pilotu…) 
 
Obdobně komplikované působení je i v místech štítových vazeb, zde sloupek pod mohutnou vrcholovou vaznicí 
končí na ocelovém nosníku, který má podpory ale v místech sloupků pod dřevěnými středovými vaznicemi. Tento 
rozdíl v tuhostech následně poněkud komplikuje statické působení nosné konstrukce (viz strana 49). 
 
Dále považuji za problematickou celkovou prostorovou tuhost konstrukce, doporučil bych zvýšit počet ztužidel 
v příčném směru, neboť budova je poměrně vysoká a není z výpočtu úplně jasné jakým způsobem se budou 
přenášet vodorovné síly na úrovni pozednice. Prosím zkuste se zamyslet nad určitým doplněním ztužení celé 
konstrukce.       
  
Přes všechny nejasnosti a problémy se jedná o zdařilou práci, na které má student jedinečnou příležitost si osvojit 
principy modelování náročnějších nosných konstrukcí a takovéto typy projektů jej výrazně v dané problematice 
mohou posunout o kus dopředu. 
           
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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