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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
 
Diplomová práce svým obsahem odpovídá zadání.  
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
 
Struktura diplomové práce odpovídá zadání. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.  
 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
 
Cílem diplomové práce byl komplexní návrh konkrétní nosné dřevěné konstrukce 
skladovacího objektu za běžné teploty a za požáru. Úvodní část práce se věnuje popisu 
základních vlastností dřeva jako konstrukčního materiálu. V kapitole nejsou popsány základní 
mechanické vlastnosti dřeva. 
Další část práce se věnuje teplotní analýze požárního úseku a základnímu principu návrhu 
stavební konstrukce na účinky požáru. Kapitola 5 diplomové práce popisuje návrh dřevěné 
konstrukce na účinky požáru, dvě základní metody návrhu nosné dřevěné konstrukce za 
požáru podle ČSN EN 1995-1-2. 
Stěžejní část práce uvádí návrh konkrétní skeletové dřevěné konstrukce skladovacího objektu. 
Návrh je proveden za běžné teploty, dále je konstrukce posouzena na 30 minutovou požární 
odolnost. Požadavek požární odolnosti byl stanoven dle ČSN 73 0802. Pro prvek – vaznice, 
které nevyhovují požadavku požární odolnosti R 30, bylo navrženo opatření pro zvýšení 
požární odolnosti nosného prvku.  
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
     
Nejkritičtějším místem v případě posouzení požární odolnosti dřevěných konstrukcí jsou 
spoje, v diplomové práci chybí způsoby zhodnocení požární odolnosti spojů dřevěných 
konstrukcí. 
Při konkrétním návrhu nosné dřevěné konstrukce nejsou popsány spojovací prvky. V případě 
návrhu opatření na zvýšení požární odolnosti nevyhovujících vaznic bylo vhodné navrhnout 
několik dalších řešení, např. intumescentní nátěr, obklad SDK deskou apod. 
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
 
Diplomová práce představuje komplexní návrh sloupové dřevěné nosné konstrukce dle ČSN 
1995-1-1 a navazující ČSN 1995-1-2. Posouzení požární odolnosti bylo názorně provedeno 
dle metody účinného průřezu i redukovaných vlastností. Byl proveden i příklad návrhu 
opatření zvýšení požární odolnosti dřevěné konstrukce s konkrétními podmínkami využití 
daného pláště požární ochrany, respektive dodržení podmínek instalace vybraného pláště 
požární ochrany. 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
 
Literatura a studijní materiály obsáhly řešenou problematiku. 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
 
Diplomová práce je napsána srozumitelně, po formální stránce odpovídá požadavkům 
pro zpracování diplomové práce. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
 
Práce představuje komplexní příklad návrhu dřevěné nosné konstrukce namáhané na vzpěr i 
na ohyb za pokojové teploty a posouzení prvků na požadovanou požární odolnost.  
 
9. Připomínky a otázky k obhajobě. 
 
„Při posouzení navržené sloupové dřevěné konstrukce na požární odolnost 30 minut 
vaznice průřezu 160 x 180 mm nevyhověly danému požadavku. Existují další možnosti 
opatření k zvýšení požární odolnosti daného konstrukčního prvku, než uvádíte ve své 
práci?“ 
 
10.Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
         
     velmi dobře 
 
    Dne 12.5.2011   
     Podpis oponenta 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


