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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
    V hodnotenej diplomovej práci chýba predbežné posúdenie základných nosných prvkov a 
kapitola Statický výpočet nie je kompletná. Ostatné časti práce sú kompletné. 
 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
     Rozdelenie jednotlivých kapitol je na seba náväzné.  
 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
    Diplomant v hodnotnej práci rieši oceľovú konštrukciu športovej haly s administratívnou 
vstavbou. Konštrukcia je navrhnutá v zaujímavom tvare polelipsy v priečnom smere, 
s využitím válcovaných profilov uzavretého tvaru. V práci sú obecne popísané konštrukcie 
multifunkčných hál s potrebnými rozmermi pre jednotlivé športy a dalšie potrebné priestory 
pre využívanie týchto objektov.  
V statickom výpočte sú navrhnuté a posúdené základné prvky nosnej konstrukcie podľa 
určeného zaťaženia, čím diplomant využil základné poznatky z navrhovania oceľových 
konštrukcií. Stručne sú posúdené aj jednotlivé detaily. Vôbec nie je jasný výpočtový model  a 
uloženie konštrukcie. Rovnako sú opomenuté kombinácie zaťažovacích stavov a výsledky 
vnútorných síl.  
Výkresy sú na dostatočnej úrovni kvalitou a množstvom riešených častí a nachádzajú sa tam 
niektoré dôležité nedokonalosti, ktoré sa týkajú  základnej geometrie riešenej konštrukcie. 
 

 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
    Pripomienky k práci: 
- k teoretickému rozboru chýba určenie stavebnej výšky vo vzťahu k rozpätiu napr. h=L/10 
- absolútne chýba popis navrhovanej konštrukcie 
- chýba určenie základnej geometrie haly a predbežný výpočet základých nosných prvkov 
- nie je jasné určenie jednotlivých kombinácií zaťažovacích stavov 
- chýba popis statického modelu a uloženia 
- chýbajú výsledky vnútorných síl 
- nie je jasná konštrukcia štítovej steny a jej uchytenie o oblúk 
Statický výpočet: 
- delenie na medzný stav únosnosti a medzný stav používateľnosti - chýba  
- nie je jasná statická schéma štítovej steny  
- strešné stužidlo je chybne počítané pre stuženie v jednej rovine pritom ide o stuženie v tvare 
poelipsy 
- nejasný prípoj väznice 
- celková neprehľadnosť vo výpočte 
Výkresová dokumentácia: 
- chýba výkres montážneho zostavenia 
- výkres č.1 - chýba osová  vzdialenost uzlov výplňových prútov a nie je jasné kde sa 
nachádza Detail B 
- výkres č.2 - nejasná geometria, chýbajú základné popisy   
- výkres č.3 - chýba osové naznačenie oceľovej konštrukcie 
- výkres č.4 - nejasné riešenia niektorých detailov 
- výkres č.5 - nedá sa identifikovať zobrazovaný dielec, chýba základná osová geometria 
- výkres č.6 - nedá sa identifikovať zobrazovaný dielec, chýba základná osová geometria 
- veľmi stručný výkaz materiálu 
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
    Práca zobrazuje možnosť riešenia zastrešenia multifunkčnej haly. 
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Výber a využitie študijných podkladov je dostatočný k vypracovaniu zadanej práce. 
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    Práca je prehľadná s dobrým členením po kapitolu Statický výpočet. Okrem vyššie 
spomínaných pripomienok chýbajú obrázky posudzovaných profilov pri jednotlivých 
posudkoch, obrázky pri posudzovaní niektorých detailov a statický výpočet vytvorený 
v tabuľkom editore nie je prehľadný.  
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    Po dopracovaní nedokonalotí poslúži ďalším študentom ako inšpirácia pri tvorbe ich 
diplomovej práce. 
 
 
9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   dobře 
      



 
 
 
    Dne 6.1.2012   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.  


