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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Návrh tenisové haly
Jméno autora: David Štefanovič
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav: K134.
Oponent práce: Jiří Mareš
Pracoviště oponenta práce: K134

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Vložte komentář.

Splnění zadání

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.
Vložte komentář.

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Vložte komentář.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.
Vložte komentář.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Vložte komentář.

Výběr zdrojů, korektnost citací

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

Bakalářská práce je zpracována ve velice dobré kvalitě. Student prokázal znalost a orientaci v 
problematice navrhování konstrukcí a využívání moderního software. Prosím o zodpovězení následujících
otázek:

1. Výpočet zatížení větrem uvádí součinitele tlaku větru na vnější povrchy konstrukcí. Součinitele 
vnitřního tlaku zřejmě nebyly ve výpočtu uvažovány. Podle zadání půjde o budovu, kde vliv 
dominantních otvorů v obvodovém plášti nebude hrát roli, přesto by vnitřní tlak v budově měl být 
uvažován vzhledem k rozměrům a charakteru budovy.

2. Zatěžovací kombinace jsou ve statickém výpočtu uvedeny až na str. 114 při posuzování sloupu. Pro 
jednoznačnost a orientaci ve výpočtu by toto bylo vhodné uvést je dříve a rozepsat jaké zatěžovací stavy 
odpovídají jednotlivým kombinacím.

3. Na obrázcích příhradového vazníku na stranách 32 a 33 statického výpočtu se zdá, že dolní pás není 
spojen se sloupem (vazník se zdá být uložen pouze za horní pas). Na schematu na stránce 34 je dolní pas 
napojen na sloup. Na str. 37 toto napojení opět není. Na str. 158, 159 a dále je dolní pas se sloupem 
spojen. Řešení detailu na výkrese č. 12 (Pohled Q, mimochodem není označen na výkrese). Byl tento 
prvek v modelu vynechán s ohledem na volbu detailu spoje spodního pasu a sloupu, kde nedochází k 
přenosu osové síly?  

4. Jak je řešen detail křížení trubkových ztužidel? Není možné vyvarovat se spoje křížících se trubek pro 
snížení pracnosti a ceny konstrukce?

5. Na výkrese č. 5 je označen DETAIL E a DETAIL F. Tyto detaily jsem dále ve výkresech nenašel. Je 
zde naznačen tlustě čárkovaně svislý prvek, chybí zde ale popis. Jde o svislé podélné ztužidlo? Nebo byly
použity vzpěrky? Pokud ano, bylo by dobré toto uvést v řezech. Z výpočtů mě nebylo zřejmé, jaká je 
vzpěrná délka spodního pasu příhradového nosníku v kombinacích se sáním od větru. 

6. Na výkrese č. 11 je uveden v Pohledu O popis trubky HTR 100x80x6, v řezu je ale HTR 150x100x5.

7. Na výkrese č. 5 je označen DETAIL G. Tento detail jsem dále ve výkresové dokumentaci našel, zdá se ale být 
označen POHLED Q.

Datum: 03-06-2021 Podpis:
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