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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Statické řešení válcové prefabrikované retenční nádrže 

Autor práce: Adéla Červená 

Oponent práce: Ing. Jiří Strnad, Ph.D. 

 

Popis práce:  

V bakalářská práce sestává ze dvou částí. V první části je zpracována parametrická studie 

kruhových segmentových retenčních nádrží, kdy za proměnnou jsou uvažovány průměry, výšky 

a podloží nádrží. Komplexní statický výpočet včetně dimenzování se pak zabývá zpracováním 

válcové nádrže výšky 5,785m s vnitřním průměrem 2,5m. K tomuto výpočtu je následně 

vypracována i výkresová dokumentace. Vlastní výpočet prokazuje splnění požadavků na 1.MS i 

2.MS.  

 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Ve statickém výpočtu na str.13 se u ZS8 - přitížení od dopravy, uvažuje s konstantním 

horizontálním tlakem po celé výšce nádrže, přitom se jedná o účinek od kolového tlaku, což je 

osamocené břemeno. Proto by se měla intenzita s rostoucí hloubkou měnit. 

Uvažovaná krytí 20 a 25 mm jsou pro daný účel nedostatečná, Tyto nádrže se nachází i pod 

komunikacemi a je nutné počítat i s třídami prostředí XD a XA.  

Ve výkresové dokumentaci jsou u třmínkové výztuže kóty vztaženy k vnějšímu líci prutů, je 

například u výztuže č.12 ve výkresu zákrytové desky splněna podmínka na minimální vnitřní 

průměr trnu, kolem kterého se to ohýbá, jestliže hodnota k vnějšímu líci je 40 mm? 

Nehrozí, že dojde k odlomení obvodového lemu u zákrytové desky, jestliže je tloušťka lemu 45 

mm a není vyztužena?  

 Rozsah práce vyhovuje pro obhajobu bakalářské práce. K práci mám tyto dotazy: 
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1. Vysvětlete, jaký je rozdíl v intenzitě a průběhu horizontálního zatížení, působícího po 

výšce na podzemní konstrukce od proměnného zatížení na povrchu zeminy v podobě 

bodového lokálního břemene (kolový tlak) a v podobě plošného zatížení. 

2. Co je příčinou snížení únosnosti v bodě 5 na interakčním diagramu na straně 41 ve 

statickém výpočtu?   

3. Z hlediska obecné teorie interakce základu s podložím není umístění stěn nádrží na 

samý okraj jejich dna příliš vhodné. Jaké geometrické uspořádání by bylo vhodnější 

provést v místě napojení stěn na dno nádrže? A jaký vliv by toto nové uspořádání mohlo 

mít na odolnost proti vyplavání vlivem vztlaku? 

 

Závěr: Bakalářská práce splnila požadavky zadání. Bakalářská práce je vypracována po 

formální stránce na standardní úrovni, nicméně je nutné vyzdvihnout provedenou 

parametrickou studii v textové části a zejména případně vysvětlující komentáře zabývající se 

analýzou příčin, proč to tak vlastně je.  

      

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  7. června 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


