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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Administrativní budova 
Jméno autora: Bc. Václav Sulek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 
Oponent práce: Ing. Radek Brandejs, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: BACH Kvalite s.r.o. 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce zohledňuje kromě konstrukčního návrhu též návrh nutných stavebně-fyzikálních vlastností (tepelně technických). 
 
 
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. 
V části „Dřevěné konstrukce“ nejsou dostatečně řešeny některé důležité detaily spojů. V části „Konstrukce pozemních 
staveb“ a „Betonové konstrukce“ je zadání splněno. 
 
Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Postupy řešení jsou převážně v souladu s návrhovými normativními předpisy. Připomínky mám k posouzení spojů a ztužidel 
– viz Připomínky. 
 
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. 
V práci jsou prokázány základní znalosti s drobnými nedostatky a nepřesnostmi. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Typografická i jazyková stránka je v pořádku. Z formálního hlediska je nedostatečné formulování předpokladů a vstupů. 
Především v části statického výpočtu nelze vydedukovat, jaký je autorův předpoklad statického působení, především u spojů 
a ztužení. 
Dále nelze ověřit správnost některých vstupů do posudků, např. není jasné, zda jde u osové síly o tlak nebo tah, neboť není 
dodržována znaménková konvence. 
 
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. 
Vložte komentář. 
 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Oceňuji, že se diplomant nepouštěl do složitějších analýz a držel koncepci práce na úrovni podrobnějšího projektu pro 
stavební povolení, která zcela vyhovuje prokázání znalostí na této úrovni. 
Statické řešení, které by mělo být jednou z hlavních částí, neobsahuje ale zásadní informace (především předpoklady 
výpočtů a komentáře, na jejichž základě lze ověřit dále uváděné výstupy). 
Velice kladně oceňuji velké množství práce autora na zpracování DP.  
 
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. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
 
Připomínky: 
Statický výpočet – dřevěné konstrukce: 

- Str.13 – Kombinace zatěžovacích stavů – v některých kombinacích působí stálé zatížení příznivě a nemělo 
by být přenásobeno součinitelem zatížení 1,35, resp. 1,5 (např. sání větru). 

- Str. 39, předpoklad na posledním řádku výpočtu „Bednění uvažováno jako zapuštěné“ není v souladu se 
skutečností. 

- Str. 72 – Spoj průvlak-sloup – bohužel není zřejmé, jak celý spoj staticky funguje. Není to jasné ani 
z provedených posudků, ani z výkresové dokumntace. Posouzeny jsou svorníky, ozubené hmoždíky, 
ocelová deska, spoj je zřejmě uvažován jako čtyřstřižný. To neodpovídá skutečnosti. Spoj je pouze 
dvojstřižný. Ocelové desky plní pouze funkci podložky. Spoj není správně nadimenzován. 

- Str. 76 – Minimální rozteč pro hmoždíky, rovnoběžně s vlákny není správně vypočítána a navržená 
geometrie spoje tedy nevyhovuje. Pro sloup je totiž úhel alfa roven 0°. 

- Str. 86, str. 90 – spoj sloupů – není zřejmě, proč a jak má fungovat, proč je navrženo na tlakovou sílu 50 
vrutů a kde budou umístěny. 

- Str. 93 – Posouzení uložení vnitřního sloupu – reakce ve spoji má jednak svislou a jednak vodorovnou 
složku. Obě složky musí spoj dřevo/ocelová deska přenést. V posouzení je uvažována pouze svislá složka. 

- Str. 96 – Ztužující konstrukce – opět chybí popis i zakreslení ve výkresech (schématech). V táhlech jsou dle 
prezentovaných výsledků jak tahové, tak tlakové síly. Proč nejsou posouzeny diagonály, namáhané 
tlakovou sílou? 

 
Výkresová část: 
- Z výkresové dokumentace není zřejmé, kde jsou ztužující konstrukce (táhla) a jak jsou např. 

zakomponované do navazujících konstrukcí. 
- Bylo by vhodné nakreslit nebo alespoň popsat spoje (průvlak/sloup, napojení diagonál, napojení dřevěné 

konstrukce na železobetonové jádro, …)   
 
Náměty k závěrečné rozpravě: 

- Diplomant by mohl podrobněji popsat napojení průvlaku na sloup, jeho statické působení a posouzení. 
- Diplomant by mohl dále v rámci rozpravy podrobněji popsat ztužení konstrukce pomocí táhel, jejich 

rozmístění, přípoje a návaznosti. Dále by mohl zdůvodnit, proč nejsou posouzeny tlačené diagonály.  
 
 
 
 
Datum: 31.1.2020     Podpis: 


