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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Statické řešení zastřešení nádrže 

Autor práce: Bc. Jan Sicha 

Oponent práce: Ing. Jan Nováček, Ph.D. 

Popis práce: 

Student se v diplomové práci zabýval řešením zastřešení kruhové nádrže. V práci je podrobněji 

vypracována varianta kombinace prefabrikovaných dodatečně předpjatých nosníků se 

spřaženou nadbetonovanou deskou pomocí filigránů. Konstrukce je po vnějším okraji zajištěna 

dodatečně předpjatým věncem. V práci je uveden zjednodušený statický výpočet a jsou 

naznačeny výkresy tvaru a výztuže. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☒ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Ad 1) V práci je několik drobných i zásadních chyb. Podrobněji je popsáno v části Připomínky. 

Ad 4)  Práce trpí řadou gramatických chyb především v interpunkčních znaménkách. V práci se 

objevuje velké množství neúplných vět s chybějícím přísudkem. Bohužel to celou práci 

činí obtížně pochopitelnou.  

Ad 5) Zadání požaduje definování 3 možných konstrukčních řešení a jejich zhodnocení. 

V textové části je uveden k jednotlivým variantám jeden obrázek, ale zcela chybí 

zhodnocení. Konstrukční řešení neřeší způsob uložení zastřešení na obvodové stěny. 

Podle zadání mají být součástí práce vizualizace. Oponent je v práci nikde nenašel. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Oponent má k práci následující poznámky a připomínky:  

Textová část a statický výpočet: 
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• Chybí elementární zhodnocení variant. Příloha P3 je směsí výstupů ze statického 

softwaru bez popisu, o co se vlastně jedná. Chybí základní popis okrajových podmínek.  

• Příloha P4a Statický výpočet varianta A je neúplný. Chybí popis okrajových podmínek 

modelu a vyznačení zatížení modelu. Není zřejmé, zdali byl vnější věnec předepnutý. 

• U symetrických zatěžovacích stavů není na levém a pravém nosníku stejné namáhání. 

Rozdíly dosahují až 20 %. 

• Není zřejmé, zdali jsou vyobrazeny vnitřní síly celkové ve fázi výstavby, anebo od 

přírůstku ve fázi výstavby. 

• Posouzení předpjatého nosníku je provedeno interakčním diagramem. Z diplomové 

práce však není zřejmé, jakým způsobem je v posudku zohledněno předpětí nosníku. 

• V práci chybí strana 39 posouzení nosníku na MSP. Místo ní je vložena strana 5. 

• Posouzení dobetonované části ve vrcholu zastřešení je provedeno na vnitřní síly, které 

oponent nenašel uvedené na jiném místě v práci. 

• Předpokládá se předepnutí věnce ve 4 postupných fázích. Chybí určení sil v jednotlivých 

fázích. Z hlediska provádění je to komplikovaný postup.  

Výkresová část: 

• Výkresy jsou vypracované pouze pro variantu A a B. Chybí varianta C.  

• Na výkresech nesedí řez A – A s půdorysem v místě uložení na stěny nádrže. 

• Tvar výsledné varianty by měl být vypracován ve větší podrobnosti. Geometrie oblasti 

kotvení předpětí není zřejmá.  

• Nosník je kreslen v geometrii výsledného působení včetně trasování předpínacího 

kabelu k vodorovné rovině. V této poloze by bylo obtížné nosník vyrábět.   

• Pol. 12 a 13 na výkresu výztuže mají stejnou šířku. V této geometrii není možné 

zabudovat výztuž.  

• Oponent očekával, že budou zpracovány výkresy filigránů, detailů uložení, 

dobetonované desky nad filigrány a dobetonování střední části. Diplomová práce tak 

působí neúplně. 

Během rozpravy by student měl zodpovědět následující dotazy: 

• Proč není po dobetonování spřažené desky uvažováno se spolupůsobením nosníku a 

desky? Jak by musel být upraven statický výpočet? 

• Bylo by možné u nosníku použít technologii předem předpjatého betonu? A případně 

jaké úpravy by byly potřebné při použití této technologie? 

• Jakým způsobem se posuzuje mezní stav únosnosti u dodatečně předpjatých prvků? 

Vysvětlete postup výpočtu. 

Závěr: 

Student v diplomové práci prokázal schopnost práce se softwarem pro statické výpočty a 

znalost posouzení železobetonových prvků. Práce naplnila hlavní část zadání a je možné ji 

připustit k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D / 2,5 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


