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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Sportovní hala s bazénem 
Jméno autora: Štěpán Kandl 
Typ práce: bakalářská 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra Ocelových a dřevěných konstrukcí 

Oponent práce: Ing. Lukáš Velebil 

Pracoviště oponenta práce: Katedra Ocelových a dřevěných konstrukcí 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání odpovídá svým rozsahem a náročností požadavkům na bakalářskou práci. 

 

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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Statické posouzení jednotlivých variant je velmi podrobné a přesahuje svým zpracováním předpoklady zadání. 

V bakalářské práci není zpracována technická zpráva, uvedená v zadání. 
 

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

Student zvolil správný postup řešení. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Závěrečná práce je na dobré úrovni. Konkrétní připomínky k bakalářské práci jsou uvedeny v části III. oponentního 

posudku. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bez připomínek. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 

výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 

odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 

s citačními zvyklostmi a normami. 
Bez připomínek. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 

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. 

 

Otázky: 

Pro kombinaci 8 (str. 27), popisující nadlehčení konstrukce, jsou uvažovány zatěžovací stavy: vlastní tíha, obvodový 

plášť, užitné zatížení a zatížení sněhem, vše s koeficientem 1,0. Jak by bylo vhodné kombinaci upravit, aby lépe 

popisovala stav, kdy je konstrukce nadlehčována např. sáním větru? 

 

Na str. 54 je uvedeno, že největší průhyb konstrukce je zjištěn od ZS č. 1 (tj, od vlastní tíhy). Nebude např. od sněhu 

průhyb větší? 

 

Ve variantě 3, kdy stojka a příčel tvoří rámový roh,  je ve statickém schématu a následném výpočtu uvažováno 

vetknutí sloupů (str. 85), ale v návrhu samotného kotvení sloupů je vliv ohybového momentu zanedbán a kotvení je 

dle výkresové dokumentace uvažováno jako kloubové. Jak se změní průběh ohybového momentu na stojce a příčli, 

pokud bude uvažováno kloubové kotvení sloupů k základové konstrukci?  

 

Připomínky:  

Ve výkresech je uvažován sklon střechy 18°, ale zatížení větrem je uvažováno pro 10°. 

 

Ve výkresu půdorysu a řezu varianty 3 je u sloupů uveden popis 640x600 (1200), v legendě nad rozpiskou 600/720 

(1200/720). 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 8.6.2018     Podpis: 


