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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE REKREAČNÍHO 
OBJEKTU 

Autor práce: Daniel Fuit 
Oponent práce: doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. 

Popis práce: 

Úkolem bakalářské práce bylo provést návrh a posouzení betonových prvků uvedených ve 
studii nového objektu pro individuální rekreaci, k jednotlivým prvkům vypracovat statický 
výpočet a výkresy tvaru a výztuže. 
 
Student se zabývá návrhem nosných prvků jednopodlažního objektu ve svažitém území.  
Konstrukci navrhl jako železobetonovou, vytvářející tuhý celek. Pro statické řešení student 
vytvořil prutové a deskové modely v programu SCIA. Pro tyto modely student stanovil zatížení 
a stanovil vnitřní síly. Následně je provedeno dimenzování z hlediska mezních stavů 
použitelnosti i únosnosti.  

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: 

K předložené práci mám následující připomínky a dotazy, na které by student měl odpovědět 
při obhajobě.: 

1) Str. 10 SV: Vysvětlete, jak je model podepřen.  Popis podepření není ve statické 
výpočtu uveden. 

2) Str. 11 (31) SV:  Proč není užitné zatížení na celé délce základové desky? 
3) Str. 75-76 SV:  Nejsou uvedeny návrhové dimenzační momenty. Jak se v desce projeví 

vliv krouticích momentů?  
4) Vysvětlete, jak byly stanoveny kombinace zatížení. Popis kombinací není v SV uveden. 
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5) Řada obr. zejména vnitřních sil, zatížení není dobře čitelná, hodnoty veličin se 
překrývají a je tak obtížné určit, ke kterému prvku hodnota vlastně patří. 

6) Str. 73.  Proč je model desek bez konzol?  
7) Není uveden půdorys základů. Jak jsou obě výškové úrovně základů propojeny? 
8) Co znamenají tenké čáry u obvodových stěn v půdoryse?  
9) Proč je výztuž základové desky vyztužena při horním a dolním povrchu stejně. 

Odpovídá to průběhu uvažovaných vnitřních sil? 
10) Jak bude hutněný zásyp za opěrnou stěnou? 
11) Nebylo vhodné u konzol a atiky zohlednit i tepelné mosty? Jak je možné je účinně 

řešit? 
12) Vysvětlete vedení výztuže konzol. Je dostatečně zatažená do stropní desky? 
 

Závěr: 

I přes výše uvedené připomínky lze závěrem konstatovat, že student požadavky zadané v 
bakalářské práci splnil na dobré úrovni. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 04.06.2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


