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Autor práce: Miroslav Odvárka 

Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce je zaměřená na optimalizaci tvaru a vyztužení střešního vazníku, který je součásti 

jednopodlažní haly.  

Vlastní algoritmus optimalizace je sestaven v MS Excel a řešen pomocí vestavěného řešiče 

gradientní metodou. Algoritmus zohledňuje momentovou únosnost uprostřed vazníku, 

smykovou únosnost v oblasti podpor a průhyb vazníku od kvazistálé kombinace zatížení se 

zohledněním dotvarování a vzniku trhlin. V algoritmu je zahrnuta změna velikosti ohybových 

momentů od zatížení se změnou průřezu. 

Bylo provedeno ruční statické posouzení jednak optimalizovaného vazníku a pro porovnání 

také vazníku s rozměry navrženými podle empirických vztahů. Vnitřní síly byly vypočítány 

pomocí software SCIA Engineer a ověřeny ručně. Byly vykresleny výkresy tvaru a výztuží obou 

vazníků. 

Na závěr je provedeno porovnání obou vazníků pro použitou účelovou funkci, kterou je cena 

oceli a betonu na výrobu jednoho vazníku. 

Hodnocení práce studenta: 

 

V
ý
b

o
rn

é
 

V
e

lm
i 
d

o
b

ré
 

D
o

b
ré

 

N
e

vy
h

o
vu

jíc
í 

1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Optimalizační algoritmus v Excelu je proveden pro průřez, který může uživatel nadefinovat 

z obdélníků, trojúhelníku nebo kruhu (s otvory), což je nad rámec zamýšleného rozsahu, který 

měl optimalizovat průřez tvaru T. Zadávání tvaru průřezu a vrstev výztuže je popsáno 

v teoretické části. 
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Kromě mezních stavů únosnosti student z vlastní iniciativy a nad rámec zadání do algoritmu 

zahrnul do omezujících podmínek i omezení  průhybu vazníku. Pro vazník s proměnnou výškou 

(výška vazníku se v krajích třetinách směrem k podporám lineárně snižuje) bylo sice použito 

zjednodušení a výpočet průhybu byl proveden jako pro nosník s konstantní tuhostí po délce, 

která odpovídá tuhosti vazníku v místě maximálního momentu, ale pro potřeby prokázání 

schopností je tento postup dostačující. I takto práci na vytváření algoritmu v Excelu bylo 

věnováno hodně úsilí a času. 

Student splnil požadavky zadání práce, vypracoval algoritmus pro optimalizaci rozměrů průřezu 

a vyztužení a ručním statickým výpočtem prokázal jeho správnost návrhu. Při vytváření 

algoritmu prokázal schopnost samostatně pracovat a řešit problémy, které se během práce 

vyskytly. Celkově hodnotím práci jako výbornou. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 
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