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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:        

Téma diplomové práce :        

Železobetonová konstrukce kavárny Avion v Českém Těšíně 

Reinforcement concrete strusture of coffe house Avion in Cesky Tesin 

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) :       

Bc. Adéla Rakowská 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Ano, odpovídá zadání v plném rozsahu. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Práce je dobře strukturovaná, jednotlivé její části na sebe plynule navazují a smysl práce 

není ničím narušen. V úvodu práce je podrobně charakterizována povaha posuzované 

konstrukce i její historie. Přehledným způsobem je předkládán postup samotného výpočtu a 

posouzení, v závěru práce je doložena výkresová část dokládající výsledky výpočtu.  

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Povaha práce má stručný a věcný charakter, kladně hodnotím celkové zpracování práce, 

formální stránku a strukturu v obecné rovině. Nedostatky v konstrukci formální povahy se 

projevují při hlubším zkoumání. Práce nemá dotaženu charakteristiku a popis posuzovaných 

míst konstrukce a konstrukčních prvků ve svém úvodu, totiž veškerá schémata v práci 

postrádají význam popisovaných položek znározňovaných v kokrétním schématu. Značně to 

zpomaluje orientaci mezi výpočetní a výkresovou částí práce, jelikož popisovaný význam se 

oběvuje až hluboko v textu a výpočtu. Výpočetně a obsahově je splněno zadání diplomové 

práce, obsahuje všechny nutné náležitosti a podrobně s důsledkem se věnuje předloženémů 

tématu.           

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Chaoticky na první pohled působí předkládaná schémata definující povahu a charakter  nosné 

konstrukce. Standartně a obecně má každý statický výpočet ve svém úvodu definici fyzikálních 

a geometrických vlastností prvků nosné konstrukce. V této práci je schéma s označením 

konstrukčních prvků, ale už chybějícím popisem. Číslování se odkazuje na vlastní popis 

nacházející se hloboko v posouzení a návrhu. Ve výsleku je potřeba listovat celou prací, aby 

čtenář získal hlubší povědomí o nosné konstrukci. Výkres tvaru deskové konstrukce je strohý, 

chybí označení trámů. Zpravidla se v řezech nekreslí vodorovné kóty, ty patří výkradně do 

půdorysu. Každý řez má mít naopak vertikální a výškové kóty. Čáry použité na výkrese tvaru 

nejsou podle normy - viditelné hrany pod deskou se kreslí plně - kreslíme pohled do bědnění. 

Na výkresech výztuže je zakreslená výztuž v rozporu s konstrukčními zásadami. Není splněn 

požadavek minimálního stupně vyztužení deskové konstrukce u použitého profilu fí8/400 mm, 

ačkoli ve výpočtu je toto ověřeno. Navržená výztuž je definovaná jako rozdělovací výztuž - 

toto neplatí. V praxi je zpravidla požadováno sjednocení rozteče rastru výztuže dolního i 

horního povrchu a napojit je u okrajů vzájemně. Výkres výztuže schodiště zakreslenou výztuží 

nevystihuje smysl a statickou podstatu posuzované konstrukce. Použitou plochou výztuže by 

konstrukce sice vyhověla na 1. mezní stav, avšak není zde jasně předloženo pochopení smyslu. 

V části založení jsou posouzeny piloty v úvodu zjednodušením kruhového průřezu na čtvrcový. 

Čtvrcový průřez by měl mít alespoň takové rozměry, aby jeho obvod byl stejný jako obvod 

kruhového průřezu jež zjednodušuje. Zde v posouzení tomu tak není a obvod je větší a tedy i 

větší plášťové tření ovlivňující únosnost piloty.          

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

    Práce nepřináší nové poznatky, jejím účelem je prověřit znalosti autora v dané  

problematice.    

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Zvolené studijní prameny jsou základní a dostačující.   
 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Formální zpracování textové části diplomové práce je na vysoké úrovni, rovněž i jazyková 

stránka je vedena bez chyb. Výkresová část pak obsahuje drobné nedostatky formálního 

charakteru - informace nejsou úplné a viditelnost popisu zaostává. 

   

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    Práce je pěkným příkladem studia již provedeného objektu a vytváří prostor k zajímavé 

publikaci. Nosnou konstrukci však upravuje a předkládá variantní řešení. Pokud by část 

posouzení konstrukce byla v souladu se skutečností, lze práci i publikovat, ovšem za 

předpokladu řádného pochopení a smylu všech konstrukčních detailů.  

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   velmi dobře. 

      

 

 



 

    Dne 28.12.2017   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


