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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Železobetonová prefabrikovaná nosná konstrukce 

Autor práce: Bc. Ondřej  K O Š Í K 
Oponent práce: Ing. Pavel Buřič 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší nosnou konstrukci haly z prefabrikovaných dílců. Podrobně se zabývá 

především návrhem předepjatého vazníku. Dále řeší i nosné sloupy podélných a štítových stěn, 

ztužidla, základové nosníky a základové patky včetně kalichů. Konstrukce jsou posouzeny na mezní 

stav únosnosti a použitelnosti a je zahrnut i model náhradní příhradoviny pro řešení náhlé změny 

průřezu nosníku. Ruční výpočet předpětí vazníku ověřuje ve dvojici softwarů. Posudek 

nepředepnutých dílců taktéž porovnává s výpočtem v softwaru.   

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 prutový model konstrukce (3D model) 

a tento následně zatěžuje stálými i proměnnými zatíženími. Bohužel ze zatěžovacích schémat 

nejsou patrny hodnoty zatížení, ale z textu lze usuzovat na správnou aplikaci zatěžovacích norem.  

Následuje velmi podrobný výpočet předem předpjatého vazníku, který pokrývá veškeré ztráty 

předpětí a určuje hodnotu předpětí na konci životnosti prvku. Vyskytují se zde pouze drobné chybky, 

které vedou na malé nepřesnosti. Osobně mi chybí drobný komentář k jednotlivým fázím výpočtu, 

který by osvětlil výpočetní předpoklady (vstupní hodnoty, okrajové podmínky).  

Dále je uveden podrobný výpočet ohýbaných a tlačených prvků, který je vysoké kvality. Stejně tak 

jsou posouzeny i základové konstrukce.   

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

- Jak je to s použitými kombinacemi? Jaký je rozdíl mezi vzorci 6.10; 6.10a; 6.10b dle ČSN 

EN 1990 a jaké jsou podmínky jejich použití? 

- Pozor na určování statických schémat konstrukce. Jaké je správné výpočtové schéma 

příčné vazby skeletu sloup-vazník-sloup s ohledem na uložení vazníku na sloupu? 

Jaké bude statické schéma základového prahu?   

- Na střešní konstrukce je třeba aplikovat zatížení nepochozích střech dle ČSN EN 1991-1-1, 

které může být rozhodující.  

- Pozor na posudek trapézového plechu. Jaký význam mají hodnoty qk,1; qk,2 a qd v tabulce na 

straně 15 statického výpočtu? 

- Ztráty předpětí vyvozené změnou vzdálenosti opěr kotevního zařízení jsou závislé na délce 

lana, nikoliv na světlé délce lana.  

- Jaké účinky zahrnuje výpočet na straně 33 a 34 statického výpočtu. Jde skutečně o 

prodlouženou délku podržení předpětí? 

- Ztráta rozdílem teplot výztuže a opěrného zatížení – skutečně u předpínací dráhy 

dochází k nárůstu teploty kotveních zařízení, nebo jde o nárůst teploty výztuže? 

- Na čem závisí síla Fadh při návrhu úchytů pro manipulaci? S jakou plochou bednění je 

třeba uvažovat například u navrhovaného vazníku?  

- Jaký vliv na celkovou hodnotu předpětí má separace některých lan v blízkosti podpor? 

Projeví se separace na ztrátách předpětí?  

- Jak je to se zatížením patky od skladby podlahy a užitného zatížení ve směru „podél patky “ 

a „napříč patkou“? 

- Skutečně je základový práh zatížen střechou a opláštěním? 

Závěr: 

Diplomová práce velmi dobře dosahuje vytyčených cílů. Studen prokázal dobrou znalost 

problematiky návrhu zadané konstrukce. Velmi pečlivě přistupuje k návrhu předpětí střešního 

vazníku a podrobně určuje ztráty předpětí v průběhu životnosti konstrukce. Obdobně úspěšně 

navrhuje i další, nepřepjaté části konstrukce.  

Formálně i graficky se jedná o výbornou závěrečnou práci.  

Přesto by se měl student více věnovat statickým schématům konstrukce, aby nedošlo k závažným 

chybám v určení vnitřních sil působících na konstrukci. 

   

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

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


