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VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

Katedra 225       Akademický rok: 2010/2011 

 

 

 

HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Obhajoba této diplomové práce se koná dne: 11. leden 2012 

 

Téma diplomové práce: Technologické postupy a vyhodnocení materiálových variant 

řešení  střešní konstrukce objektu železobetonového skeletu – použití ocelové rámové 

konstrukce a variant dřevěných konstrukcí. 

 

Jméno a příjmení diplomanta (-ky): Bc. Filip Machálek   

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu_ 

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

částí práce, případně jejich úplnosti? 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

 

Podklady 

 

Podkladem pro diplomovou práci je  projekt „Rekonstrukce polyfunkčního domu 

v Kobeřicích“, sestávající z kompletní výkresové části rekonstrukce je  uspořádán do 3 složek 

A,B,C. Celkem  29 výkresů provedených ve školním roce 2010/2011 v předmětu projekt. 

Společnými autory jsou Bc. Lukáš Jašek, Bc. Tomáš Lýsek a Bc. Filip Machálek. Tento 

projekt byl v rámci výuky samostatně klasifikován a v zadání není uveden jako předmět 

posudku.  

 

Předmět diplomní práce 

 

Téma práce: je uvedeno výše.  

 

Úkoly: Vyhodnocení současné konstrukce a nově navržené sanace krovem s ocelovými rámy 

z hledisek: konstrukce, požární ochrany, rychlosti výstavby  a ekonomické náročnosti.   

 Práce sestává z těchto součástí: 

a) 5 částí textů Zadání, pracovní deník a seznamy výkresů (11 stran), Technologický postup 

pro vaznicový krov s ocelovou konstrukcí (obsah + 23 stran), rozpočet (5 stran), 

Harmonogram (1 strana), výpis řeziva (3 strany). (celkem 44 stran) a technologický předpis 

Sanace stávající střešní konstrukce novým dřevěným krovem na ocelových rámech.(Obsah + 

23 stran textu).  

b) 1 výkres zařízení staveniště 1:250).  

c) Výkresy stávajícího dřevěného krovu (nedokončená realizace) a střechy – 3 výkresy 1:50) 

a fasády – 2 výkresy 1:50  a ýkresy sanace novým krovem  byly provedeny a hodnoceny 

v rámci předchozí ateliérové výuky  (2011) – nejsou tedy předmětem hodnocení diplomové 

práce.  
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Upřesnění úkolu: 

Vyhodnocení současné konstrukce a nově navržené sanace krovem s ocelovými rámy 

z hledisek: konstrukce, požární ochrany,  rychlosti výstavby  a ekonomické náročnosti. 

V novém návrhu (který byl předmětem práce mimo práci (není zde hodnocen), je na rozdíl od 

původního stavu v podkrovní podlaží zvýšena světlá výška místností , krov je lomený, jeho 

spodní část tvoří stěny podlaží, je zřízen samostatný strop a nad nám nízký střešní prostor. 

 

Rozsah předložené práce 

a) Výkresy stávajícího  dřevěného krovu (nedokončená realizace) a střechy – 3 výkresy 1:50) 

a fasády – 2 výkresy 1:50  a výkresy sanace novým krovem  byly provedeny a hodnoceny 

v rámci předchozí ateliérové výuky  (2011) – nejsou tedy předmětem hodnocení diplomové 

práce. 

 Práce sestává z těchto součástí: 

b)  5 částí textů Zadání, pracovní deník  a seznamy výkresů (11 stran), Technologický postup 

pro vaznicový krov s ocelovou konstrukcí (obsah + 23 stran), rozpočet (5 stran). 

Harmonogram (1 strana), výpis řeziva (3 strany). (celkem 44 stran) a technologický předpis 

Sanace stávající střešní konstrukce novým dřevěným krovem na ocelových rámech. (Obsah + 

23 stran textu).  

c) 2 výkresy stávajícího stavu krovu a střechy včetně řezů, 1 výkres zařízení staveniště 1:250).  

 

Hodnocení 

Ad 1. 

 

Je žádoucí, aby diplomant podrobněji vysvětlil své pojetí cíle zadání a jednotlivé součásti 

práce  z těchto hledisek: 

a) Diplomant provedl popisy technologických postupů varianty dřevěného krovu podle 

nynějšího stavu a popis technologického postupu nově navržené konstrukce s ocelovými 

rámy.  Vzájemné porovnání („vyhodnocení“ – viz název tématu) obou variant sanace a celé 

nové konstrukce není vyjádřeno.  Pouze v části: Sanace stávající střešní konstrukce odhadem 

upřednostnil výměnu všech prvků před pouhými jejich opravami a s tím sejmutí veškeré 

krytiny, (kap. 4.1 a 4.2). 

b)V technologickém postupu nejsou zmínky o tepelné izolaci podkrovního podlaží a o krytině 

a její konstrukci.  

c) Požadavek vzájemného vyhodnocení varianty náhrady celé dřevěné konstrukce konstrukcí 

s ocelovými rámy ze zadání nevyplývá. 

d) Zařízení staveniště (zařazené do stávající utřesení konstrukce – tj. varianty dřevěného 

krovu – neuvádí zvedací zařízení, nejsou popsány skládky odpadů konstrukcí, skládky nové 

krytiny, čekací a není výkres se zařízením staveniště pro obracecí prostory a zvedací zařízení 

pro montáž z aut při ocelové konstrukci (svislá doprava není ani v rozpočtech, 

v technologickém postupu jen kladkostroj). Diplomant by měl vysvětlit.     

Diplomová práce odpovídá (doslovně vzatému) zadání – viz. kapitoly v předchozím odstavci 

– „Předmět“). 

 

Ad 2. 

 

V textu není uveden smysl a výsledek variantního řešení opravy krovu a úplné sanace) 

zastřešení (viz Ad 1a,b,c). Z hlediska struktury, návazností a úplnosti hodnotím práci jako 

logickou s výjimkou závěru – který se nevztahuje  k nové rekonstrukci, ale k sanaci.  
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Pro zařízení staveniště jsou vhodně využity prefabrikované buňky. 

Diplomant ve složce Technologické postupy neuvádí žádný souhrnný závěr k návrhu. Ve 

svazku  Sanace stávající konstrukce  konstatuje, že  „Oprava momentálního stavu střešní 

konstrukce  je technologicky nenáročná a obejde se bez těžké mechanizace“  (str. 23).  

 

Výkresy 

Na zařízení staveniště není vyznačena a správná lokalizace vjezdu 04. 

O dalším viz. bod Ad 1 c) 

Pro zařízení staveniště jsou vhodně využity prefabrikované buňky 

 

Ad. 3. 

 

3.1  Technologické postupy jsou většinou formulovány jako obecné pojednání o nutnostech, 

nikoli jako jejich aplikace (konkrétní jednoznačné návody) na konkrétní případ. I když 

v jednotlivých kapitolách je písmem rozlišen text převzatý z obecných pramenů (bez 

udání pramene) a text pro konkrétní případ. Např. máčením nebo tlakovou impregnací, 

str. 6)): 

 Příklady: ve složce Technologický postup:str. 3: je potřeba ostranit (budou odstraněny, se 

odstraní“).  

 

3.2. Práce neobsahuje přehled struktury jednotlivých dokumentů, jejich pojmenování jsou sic 

  správná, ale spolu s obsahy neposkytuje snadnou orientaci.   

 

3.3 Texty pracovních postupů se týkají pouze rekonstrukce a jsou rozděleny do dvou částí, 

které a navazují na sebe a zčásti se prolínají: „Technologický postup….“:a „Sanace 

„stávající (nebo zcela nová??) střešní konstrukce“.  Rekonstrukce s využitím ocelových 

konstrukcí? 

 

3.4 Diplomant k výpočtům použil standartní výpočetní programy odpovídající jednotlivým   

částem práce 

 

3.5 Podstatné připomínky k práci nemám, pro úplnost jen poznamenávám: 

 

3.5.1 Formální: Grafická úprava výkresů i písemností je dobrá. Jazyková   poměrně dobrá 

(Nešikovnosti, germanismy, klišé apod., které kritizuji, jsou poukázána v samotné práci.) 

 

3.6.  Z jazykových nešikovností poznamenávám příklady: 

 Ve svazku: Sanace: 

 str.  2 …(krokví (fošen nastojato): trámy 100x100 nejsou „fošny“ 

 str.  3   z hlediska nedokončení (pro nedokončení) 

 str.  3  Hlavním důvodem  je …vlivů z důvodu nedokončení …Pro nedokončení) 

 str.  3  vysušení prvků vlivem povětrnostních vlivů  (působením povětrnosti) 

 str.  2   Z těchto důvodů (proto, že   nebo pro …¨ 

str . 9   pomocí vrutů (vruty)) 

str. 10  pomocí ocelových úhelníků (ocelovými úhelníky), atd. 
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Ve svazku: Technologický postup: 

 str.  1  Z důvodů uvolnění dispozice (k uvolnění) 

 str. 3  (v tl. 300 mm uložený na ozubech (uložených na ozubec) 

 str. 3   krove je proveden jako dřevěný (konstrukce krovu je dřevěná) 

 str. 8   400 m (400 mm) 

 str. 10  je nutné vykácení (vykácet). 

 str. 10  vlivem přejíždění (přejížděním)  

str. 10  osvětlení ….pomocí světelných zařízení (osvětleno svítidly) atd. 

 

Návrh a vyhodnocení 

 

Návrh a vyhodnocení variantních fasád  je obsáhle dokumentován, je zpracován dobře 

technicky i graficky. (Jazykovou stránku neklasifikuji.) 

Úkol zpracování technologického postupu je strukturálně a věcně dostatečně podrobný 

a v podstatě správný,  

 

navrhuji klasifikaci Velmi dobře 

 

 

Ostrava 24.11.2011 

 

 

       Ing. Leoš Pchálek 


