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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Čtyřlodní průmyslová hala s jeřábovými dráhami 
Jméno autora: Daniel Novotný 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, K134 
Oponent práce: Ing. Jan Štolc, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: EXCON a.s. Praha 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání standardní 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Jedná se o zpracování statické části projektu ocelové kce haly.  
 

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.  

Požadované zadání splněno v plném (na diplomovou práci i nadstandardním) rozsahu. 
 

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

Správný postup, kladně hodnotím oddělení podrobných výsledků ze strojového výpočtu do zvláštní přílohy. Vlastní statický 
výpočet je tak přehlednější a z výsledků je prezentováno to podstatné. 

 

Odborná úroveň výborně 
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 
Práce má velmi dobrou úroveň, autor prokazuje svou schopnost pracovat s podklady, normami i programovým vybavením. 
Aplikace výsledků strojových výpočtů do praktického návrhu je na potřebné úrovni.  

 

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

celkovou srozumitelnost 
Bez připomínek, jazyková úroveň nadstandardní. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací  
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.   

Drobná poznámka k citovaným normám a k literatuře: použití výpočetních pomůcek s datem vydání starším než aktuálně 
platné normy (konkrétně mám na mysli 1. vydání Tabulek pro ocelové konstrukce z r. 2005), zaslouží alespoň drobnou 
poznámku o tom, co z nich bylo použito a zda je to stále platné.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Zde uvádím pár otázek a připomínek, které současně mohou posloužit jako námět k rozpravě nad předloženou prací při 
obhajobě 
 
  1/ Zatížení větrem v Technické zprávě a Statickém výpočtu 
- Lokalita je popsána jako „na okraji městské zástavby“. Do jaké vzdálenosti musí terén typu III  lokalitu obklopovat 
(předpokládejme, že pak už navazuje terén II), abychom ji mohli do příznivější kategorie III zatřídit? 
- Jak je to se zatížením větrem na neopláštěnou halu v průběhu výstavby? Nemohou být nasčítané síly na jednotlivé rámy 
nepříznivější? 
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  2/ Konstrukční řešení a výpočet kotvení sloupů 
- Vnitřní sloupy rámů jsou navrženy jako kloubové. Domnívám se, že použitý detail nevykazuje dostatečnou rotační kapacitu 
a že může dojít k „páčení“ a následné poruše lepených kotev. Připomínám, že lepené kotvy, u nichž rozhoduje porušení 
betonu, mají (dle fy Hilti, jejíž software byl použit) po porušení nulovou únosnost a nelze počítat s jakoukoliv redistribucí sil. 
Díky smykovým zarážkám k vážné havárii nedojde, ale neřízená porucha konstrukce, zvláště  při střídavém namáhání, není 
nikdy dobrá. 
 
- Při výpoču potřebné délky smykové zarážky ve statickém výpočtu (např. strana 130) figuruje výpočtová pevnost základního 
materiálu fck/1,5  , zatímco pro stejný zálivkový materiál se při výpočtu únosnosti základové patky v tlaku určuje hodnota fjd. 
Proč, když je smyková zarážka zalita současně s podlitím sloupu? 
 
- U délky smykové zarážky postrádám propojení výpočtu s max. povolenou výškou podlití (viz připomínka k výkresové 
dokumentaci níže).  S ohledem na to, že ve statickém výpočtu je počítáno s maximální výškou podlití rovnou nominální výšce 
+ 10 mm (viz např. čtvrtý řádek na straně 125),  mělo by to být nějak reflektováno ve výkresové části nebo v Technické 
zprávě. Myslím, že „utopení“ betonového základu třeba o 30 mm dnes není nic neobvyklého a tak bych se osobně klonil 
spíše k prodloužení zarážky a tím i k uvážení možné vyšší excentricity jejího namáhání. 
 
 
3/ Posouzení na únavu 
Dotaz: jak je to s počtem cyklů pro různé prvky jednoho nosníku jeřábové dráhy, zejména u nosníků malým rozpětím (řádově 
srovnatelným s rozvorem jeřábu)? 
 
4/ Výkresová dokumentace 
Práce má velmi dobrou úroveň v dispozičních výkresech i ve výkresech detailů. V detailu kotvení bych doporučil vyznačit a 
okótovat potřebný otvor v patkce pro uložení zarážky (s hloubkou beroucí ohled na výšku podlití). 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 Práci hodnotím stupněm „výborně (A)“. 
  

 
V Praze dne 21. 1. 2019        Ing. Jan Štolc, CSc. 
 
 
 


