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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Sportovní hala ve Světlé nad Sázavou 
Jméno autora: Bc. Vítězslav Lacina 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Oponent práce: Ing. David Mařík 
Pracoviště oponenta práce: Design-Projekt-ABA, Holečkova 2653/80, Praha 5 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce je lehčího charakteru, a to především v požadavcích na výkresovou dokumentaci, vzhledem k typu 
objektu a navrženému konstrukčnímu řešení. Náročnější část diplomové práce představuje pouze detailní návrh a 
posouzení ocelové nosné konstrukce.  

 

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

Hodnocená diplomová práce obsahuje všechny body zadání. Rozpracování jednotlivých částí by mělo být více detailní. 
Předložená práce je v některých částech téměř studií. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Konstrukční řešení sportovní haly (nosné ocelové sloupy a příhradové vazníky), skladby jednotlivých konstrukcí z pohledu 
účelu užívání objektu a tepelné techniky jsou voleny správně. 
Dále je k diskuzi zvolený způsob větrání hlavní haly s ohledem na komfort při samotném sportu (rychlost proudění vzduchu 
a rozložení teplot v prostoru), respektive jeho možný vliv na skladbu provozovaných sportů. 

 

Odborná úroveň C - 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 
V diplomové práci je navrženo jedno řešení stavebních konstrukcí a neobsahuje zdůvodnění tohoto výběru. Neobsahuje 
zamyšlení nad alternativami, jak z pohledu konstrukčního, tak materiálového. Diplomová práce by jako celek mohla být 
zpracována podrobněji.  
Ve výkresové části není dostatečně přehledné označení jednotlivých materiálů, na jednom výkresu zcela chybí legenda 
materiálů. Kótování jednotlivých místností a otvorů též není zcela jednoznačné a přehledné. Mnohdy chybí souhrnné kóty 
místností. 
Textová část je zpracována dosti zjednodušeně a nezabíhá do detailního popisu.  
Posouzení konstrukcí není jednoznačně vyhodnoceno a je hodnoceno jen jedno kritérium – součinitel prostupu tepla. 
Hodnocení ostatní kritérií chybí. 
Akustické studii chybí podrobnější popis navrženého řešení, včetně napojení na navazující konstrukce. 

 

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 
Diplomová práce není zpracována zcela přehledně to jak ve výkresové, tak textové části, což je jejím hlavním nedostatkem. 
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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. 
Vzhledem k povaze diplomové práce jsou citace provedeny dostatečně. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Hlavním aspektem, který ovlivnil mé celkové hodnocení diplomové práce je její lehčí zadání a nepříliš přehledné a 
málo detailní zpracování. 
V rámci obhajoby diplomové práce bych se dotazoval na důvody výběru konstrukčního a materiálového řešení 
obálky budovy, jeho výhody atd. 
V části věnované technickému zařízení bych se zaměřil na způsob vytápění samotné haly. Uveďte alternativní 
způsoby větrání haly, jejich výhody a nevýhody, možnost uplatnění rekuperace. 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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