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POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Administrativní budova 
Jméno autora: Bc. Jan Švamberk 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 
Oponent práce: Ing. Jan Pošta, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student si zvolil velmi rozsáhlé zadání. 

 
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. 
Zadání bylo splněno.  

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

 
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 je na velmi dobré úrovni. Student pracuje systematicky, dokáže aplikovat poznatky ze studia i z praxe. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je bez gramatických chyb, grafická úroveň je vysoká, práce je přehledná. Kvalitní výkresová část. Chybí mi grafické 
znázornění vnitřních sil u posuzovaných prvků.  

 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Student prokázal schopnost výběru pro práci potřebných pramenů. Žádné pochybení v uvádění zdrojů jsem nezaznamenal. 

 
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. 
Bez komentáře.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
 
Str. 51: Proč se nemusí řešit minimální rozteče při použití prvku s předvrtanými otvory? Neexistuje použití prvku, kdy 
je nutné rozteče řešit? 
 
Str. 52: Hřebíky ve spoji jsou posuzovány pouze na střih. V praxi se tento spoj chová tak, že se spodní hrana trámové 
botky opře do nesoucího prvku a vzniká zde bod otáčení vlivem excentricity připojení neseného prvku. Dochází tedy 
k přídavnému namáhání hřebíků. Jak by pak jejich posudek vypadal? Vyhoví hřebíky na kombinaci namáhání? 
 
Str. 58: Zde je výška spoje cca 360 mm s excentricitou cca 80 mm. Myslím, že spoj podle výše míněného posudku 
nevyhoví. Je vhodné spojovat takto masivní prvky pomocí hřebíků? Použitý ocelový prvek se běžně používá?  
 
Str. 188: Je připojení průvlaku 240/640 mm na sloup pomocí ocelové T desky tl. 6 mm a 30 hřebíků průměru 4 mm 
dostatečné, i když je prvek z velké části nesený táhlem? Nebude spoj přetěžován, než dojde k zapojení táhla? 
 
Str. 191: Jak a kam jsou síly z táhla přenášeny? Jsou na to dotčené prvky posouzeny?  
 
Str. 195-233: Nebylo by lepší rozdělit sloup po dvou patrech a montážní spoj sjednotit se spojem sloup-průvlak? Je 
montážní spoj pomocí desek s prolisovanými trny vhodný? Jak bude na stavbě zalisován? Moc si to nedokáži 
představit. Průřez 240x240 mm spojovaný deskami tl. 1,5 mm s trny 15 mm? Co požární hledisko? 
 
Str. 238: Opět montážní spoj prvku 240x500 mm deskami tl. 1,5 mm s trny 15 mm…Proč montážní spoj u sloupu 
délky 4,01 m?  
 
Str. 241: Posouvající síla VEd je 16,8 kN, reakce v podpoře Rx je 126 kN. Co způsobuje rozdíl? Ztužení? Chybí schéma 
s vnitřními silami. 
 
Str. 251-258: Betonová stropní deska je navržena pomocí ohybové štíhlosti. Výsledkem je deska tloušťky 300 mm 
s výztuží průměru 10 mm. Nebylo by lepší snížit tloušťku desky a zvýšit stupeň vyztužení? Proč chybí posudek? 
 
Str. 276-277: Není potřeba řešit u posouzení patky pod šikmým sloupem i jiné vnitřní síly než svislou reakci?   
 
Naprosto nechápu zbytečně velký rozsah práce. Např. na straně 48 až 190 se neustále řeší dřevěný prvek 
obdélníkového průřezu a cca 3 velmi podobné spoje. K prokázání znalostí by stačilo posoudit jeden prvek místo 
šestnácti. Jen technické zprávy mají 22 stran textu, kde se např. řeší sklon spádových klínků exteriérové podlahy 
v 1.NP. Vzhledem k velkému rozsahu není divu, že některé souvislosti studentovi unikly.   
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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