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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Sportovní hala Kotlářka 
Jméno autora: Jakub Fribert 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 
Oponent práce: Ing. Břetislav Židlický 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT, Fakulta Stavební, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je vhodné pro bakalářskou práci. 

 

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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Všechny body zadání byly splněny. 
 

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

Zvolený postup je vhodný pro řešení dané problematiky. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce dosahuje velmi dobré úrovně odbornosti. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce obsahuje menší množství překlepů, místy chybí znaky/části znaků a některé informace bylo nutné dohledávat, nebo 
nebyly uvedeny vůbec. 

 

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. 
Všechny využité zdroje jsou řádně citovány. 

 

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. 
Jedná se o kvalitní práci, jíž student prokázal dostatečnou odbornou úroveň k dosažení titulu Bc. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Obecné: 

 K zastřešení sportovní haly byl zvolen netradiční nosník kombinující příhradovinu a oblouk s táhlem – co 
studenta vedlo k této konstrukci? 

 Bude nutné během montáže zabezpečit nosníky proti překlopení? 

 Fasádní stěna haly je tvořena fasádními sloupy umístěnými těsně za poslední vazbou. Proč poslední vazba 
nebyla přímo nahrazena těmito sloupy a na nich umístěným, např. plnostěnným, nosníkem? 

 Fasáda je tvořena trapézovými plechy s PIR pěnou, v jakých místech budou uchyceny na konstrukci? Jaké 
budou mít rozpony mezi podporami? 

 
Statický výpočet: 

 Řešená varianta má uprostřed svislici, která však v předběžném řešení chybí. Má tento prvek nějaký zásadní 
vliv na konstrukci? 

 Horní pás je tvořen kontinuálním prutem, avšak dle průběhu ohybových momentů na straně 22 jsou 
jednotlivé segmenty horního pásu kloubově připojeny ve styčníkách. Jsou opravdu připojeny kloubově? Pokud 
ano, jak? 

 Při návrhu prutů je značně matoucí značení os způsobeno značením „ve směru osy“ a nikoli „k ose“. Například 
na str. 34 hodnota My,Ed, v kombinaci se vzpěrnou délkou Lcr,y (str. 35) odpovídá průřezu otočenému o 90°. 

 Na straně 29 a dále je štíhlost prutu značena jako λ s uvedeným příslušným vzorcem výpočtu a poměrná 
štíhlost prutu značená také jako λ s jiným způsobem výpočtu. Opravdu mají obě veličiny stejné značení? 

 Jak a na základě čeho byly stanoveny interakční součinitele kyy a kzy? 

 Str. 39 a dále – proč nejsou ztužidla navrženy více ekonomicky? Svislá ztužidla jsou využity na 55%. 

 Jak byly stanoveny součinitele vzpěrné délky βy u přístavkového nosníku a sloupu? 

 Str. 51 – Návrh základové patky – Jak byly stanoveny zatěžovací síly působící na základovou patku? Ve 
výstupech ze softwaru uvedených v práci tyto hodnoty nejsou uvedeny. Bylo by přehlednější poskytnout 
průběh vnitřních sil od všech kombinací a následně na ně odkazovat. 

 
Výkresy: 

 Výkres 001 – Svislá ztužidla se obvykle kreslí vedle samotné konstrukce. 

 Výkres 003 – Smyková zarážka z je obvařena svarem tloušťky 4 mm, je tato tloušťka vhodná pro HEA 120 
mající stojinu tlustou 5 mm? 

 Výkres 003 – Kreslí se smyková zarážka i v půdorysu? 

 Výkres 004 – Dle výkresu 002 je detail v místě připojení svislého ztužidla, což ovšem ve výkrese 004 není 
znázorněno – jak by přípoj vypadal? 

 Výkres 005 – Proč je víčko spodního pásu z tak velkého plechu? 

 Proč je na výkrese 005 vaznice z průřezu IPE 220, když byla navržena tenkostěnná Z vaznice? 

 Dle výkresu 006 je montážní spoj u vrcholu vazníku – tedy uprostřed. Tím se utvoří dva komponenty o délce 
15 m, jak budou dopraveny na staveniště? 

 Výkres 007 – Kde bude umístěna krajní vaznice přístavku, když je spoj rámového rohu vytažen nad úroveň 
nosníku? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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