
 

1/2 
 

POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Administrativní budova 
Jméno autora: Bc. Jiří Šergl 
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. 
Jedná se typovou administrativní budovu, obdélníkového půdorysu, s opakujícími se nadzemními podlažími. Atypický je 
suterén a 1.NP.  
 
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. 
Práce zcela splňuje zadání. 
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Postupy řešení jsou v souladu s návrhovými normativními předpisy a používanými metodami. 
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
V práci jsou prokázány znalosti, získané studiem i celkový inženýrský přístup. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Forma práce je přehledná a srozumitelná. Jazyková stránka je v pořádku. 
 
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. 
Zdroje jsou řádně doloženy. 
 
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. 
Diplomant pojal návrh administrativní budovy nad rámec zadání – např. statický návrh železobetonových konstrukcí a 
základů. V rámci části KPS se zabýval i problematikou stavební fyziky a konstrukcí základních stavebních detailů, což je pro 
návrh dřevěné konstrukce nezbytné. 
Ve statickém výpočtu bych ocenil podrobnější komentáře zvolených postupů a předpokladů. 
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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  A - výborně. 
 
Oceňuji srozumitelnost celého projektu. 
 
Připomínky: 
Statický výpočet: 

- Bylo by vhodné prezentovat statický model, vytvořený v SW. Dále je vhodné prezentovat i jednotlivé 
zatěžovací stavy a vnitřní síly a deformace na celkovém modelu. 

- Str. 31, str. 50, atd. – u výpočtu redukovaného průřezu trámů a průvlaků, vystavených požáru ze tří stran 
je odečítána jedna tloušťka z šířky a dvě tloušťky z výšky. Mělo by to být opačně. 

- Str. 41 – prezentována je normálová síla v nosníku, ale není nikde okomentováno, z jakého zatížení se 
vzala. To souvisí s první připomínkou výše. 

- Str. 125 – formální chyba v textu „z rostlého dřeva GL24h“. Obdobně např. na str. 130 kopírováním textu 
ponecháno chybně GL 32h (poslední řádek). 

- Str. 229, 237 atd. – popisována je třída betonu C20/25, ale uvedeny (a ve výpočtu uvažovány) jsou 
parametry betonu třídy C25/30. 

 
Příloha č.2: 

- Posuzována je základová patka pod středním sloupem – návrhová normálová síla je 1475,27 kN a 
navržena je patka půdorysných rozměrů 1000x1000mm. Základovou zeminu tvoří písky středně ulehlé až 
ulehlé. Tato základová zemina nemůže již úvahou přenést kontaktní napětí 1475,27 kPa. Tato příloha je 
nad rámec zadání a nehodnotím ji. Jen apeluji na to, aby se „slepě“ nevěřilo softwaru a v rámci možností 
se uplatňoval i základní inženýrský odhad. 

 
Výkresová část: 

- Výkres č.1 – Skladby – u skladeb P1, P2, P3 je uváděna „základová ŽB deska“. Toto není základová deska – 
jedná se o podkladní beton, max. podlahovou desku. Tato nepřesnost se objevuje i v textové části. 

- Výkres č.1 – Skladba P4 – Isover UNI nelze použít pro kontaktní zateplovací systém. 
- Výkres č.1 – Skladba P5 a P6 – proč je kročejová izolace Isover UNI mezi nosníky? 
- Výkres č.1 – Skladba S2 a S3 – u obou skladeb je chybně uveden shodný součinitel tepelného prostupu 
- Výkres č.3 – Půdorys 1.PP – v legendě materiálů je chybně specifikovaná vnitřní stěna. Na ose 5 jistě 

nebude dřevěná sendvičová stěna – v této ose probíhá navíc vodorovné diagonální ztužení objektu. 
Naopak v legendě chybí např. vnitřní ŽB stěna. 

- Výkres č.4 – Půdorys 1.NP – v legendě materiálů chybí např. vnitřní ŽB stěna. Chybí popis venkovního 
schodiště. 

 
Náměty k závěrečné rozpravě: 

- Diplomant by mohl podrobněji prezentovat statický model ze SW, který není v práci obsažen, včetně 
jednotlivých zatěžovacích stavů. 

- Diplomant by mohl dále pohovořit o technických možnostech řešení sendvičové obvodové stěny na osách 
A a D (mezi osami 5 a 6) v místě podélných ztužidel – jak se provede. 

 
Datum: 22.1.2022     Podpis: 


