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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Objekt pro bydlení – nosná železobetonová konstrukce 

Autor práce: Bc. Zbyněk H E J L 

Oponent práce: Ing. Pavel Buřič 

Popis práce: 

Student se zaobírá návrhem nosných konstrukcí rodinného domu o dvou podlažích. 1NP je částečně 

zahloubené a obvodová stěna je zároveň stěnou zárubní. Nosný systém objektu je stěnový volen 

jako monolitický železobetonový (základová deska, stěny, stropy). Navrhovány jsou po obvodě 

podepřené stropní desky, sloup, patka sloupu, vybrané stěny a stupně vnějšího schodiště.  

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.: 

Student pro výpočet vnitřních sil používá povšechní prostorový model konstrukce (3D model) a tento 

následně zatěžuje stálými i proměnnými zatíženími. Dopouští se zde drobných chyb (užitné zatížení 

stropní konstrukce kategorie A, navátí sněhu, chybějící stálé zatížení od hmotného obvodového 

pláště).  

Následně nevhodně interpretuje výsledky výpočtového modelu. Opomíjí například význam 

monolitických stěn v místě velkých otvorů, kde tyto stěny plní funkci vysokých nosníků. Podceňuje 

provázání výztuže stěn a desek a tím podhodnocuje horní, případně při přerozdělení momentů dolní 

výztuž. 

Následuje výborná práce při návrhu výztuže a posouzení konstrukcí na mezní stav únosnosti. 

Výborně si student vede při určování šířky trhlin. Při posouzení deformací ovšem zanedbává vliv 

vyztužení, trhlin v betonu, smršťování a dotvarování betonu.    

Grafická úroveň výkresové dokumentace je velmi dobrá až výborná. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

- Pozor na velikost konečných prvků ve výpočtovém modelu. 

- Jaký význam má součinitel „Ce“ pro určení zatížení sněhem na konstrukce? 

- Jaké je minimální nominální krytí výztuže pro deskové konstrukce třídy S4 při stupni vlivu 

prostředí XC1? Uvažujte s běžnou kontrolou polohy výztuže.  

- Jak ovlivní malá rozteč výztužných prutů vznik trhlin v konstrukci a jak ovlivní vázání výztuže 

a betonáž?  

- Jak se změní průběh momentů na čtvercové po obvodě podepřené desce v případě všech 

podpor uvažovaných jako vetnutí a v případě všech podpor kloubových? 

- Zárubní zeď by mohly být volena úsporněji. Jaký vliv na konstrukci zdi má voda za jejím 

rubem?  

- Při modelování zárubní zdi student aplikuje zatížení ze všech schodišťových stupňů vnějšího 

schodiště. Jde o „zjednodušení“ na stranu bezpečnou, či nebezpečnou? 

- Jaká je minimální pevnostní třída betonu pro stupeň vlivu prostředí XC4, XF1? Jaký důsledek 

má použití betonu nižší pevnostní třídy? 

Závěr: 

Diplomová práce vykazuje významné nedostatky v určení vnitřních sil na konstrukci, respektive 

v interpretaci výsledků výpočtových programů. Naopak formální postup při návrhu výztuže je 

efektivní a korektní a výkresová dokumentace je výborná. Student by měl více uvažovat o skutečném 

chování konstrukce a více se zaměřit na správnost výpočtového modelu. Je třeba si uvědomit, že 

statické schéma výpočtu se musí projevit i ve tvaru a umístění výztuže.   

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum:  13. ledna 2020                        Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


