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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: STATICKÉ ŘEŠENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU 

Autor práce: Kamil HABANEC 

Oponent práce: Ing. Radim Nečas, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce se zabývá stavebním a konstrukčním návrhem stropní konstrukce bytového domu 
o třech nadzemních podlažích. Cílem práce byl návrh, případně změna základních dimenzí 
dílčích konstrukcí oproti zadanému projektu, zajištění přerušení tepelných mostů a ochrana 
proti kročejovému zvuku. Součástí práce je statické řešení, dimenzování a posouzení dle 
mezních stavů. Mezi řešenými prvky uvedenými v práci je stropní konstrukce, trámy, 
navazující schodiště a sloup. Výpočet byl proveden v programu SCIA pomocí plošných prvků 
s porovnáním na zjednodušeném prutovém modelu. Pro zadaný úkol byla vypracována 
textová část, statický výpočet a výkresová dokumentace. 

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: 

1) Textová část: 
 je věcně správná, obsahuje mimo základní údaje o posuzovaném objektu také popis 

výpočetních modelů (deskové a kontrolní prutové modely) včetně závěrů z porovnání 
mezi nimi. Textová část je doplněna rovněž o výsledky z provedených posudků, 

 na str. 15 a dále není zcela přesně popsán způsob získání ohybových momentů 
pro trám na 2D a 3D modelu. Jedná se o integraci vnitřních sil po výšce (žebro) nebo se 
jedná pouze o síly na prutovém prvku? Výsledná normálová síla v ohýbaném průřezu 
tvořeném žebrem a deskou by asi měla být nulová. 

 
2) Statický výpočet: 

 statický výpočet je přehledný, názorný a dobře čitelný. Základní výpočetní model, 
na kterém bylo provedeno i finální dimenzování dílčích částí konstrukce, byl tvořen 
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deskovými prvky 2D. Jako kontrolní model byl použit prutový model řešící desku šířky 
1m.  Kontrola deskového modelu prutovým modelem je jistě pro práci přínosná,  

 jak již bylo zdůrazněno v připomínkách k textové části. Pasáž vysvětlující použití 3D 
modelu desky (od strany 20 a dále statického výpočtu) není zcela zřejmá. Prosím 
o bližší vysvětlení předpokladů s důrazem na odlišnosti mezi 2D a 3D modely 
u obhajoby práce. 

 
3) Výkresová dokumentace: 

 výkresová dokumentace byla zpracována digitálně pomocí výpočetní techniky 
v prostředí sytému CAD. I přes drobné nedostatky, je zpracována pečlivě poměrně 
kvalitně na dobré grafické úrovni. 

 ve výkresu výztuže trámu T1, T2 by mohla být pro větší přehlednost vykreslena (např. 
šedou barvou) výztuž desky. Navrhované vykreslení by umožnilo zkontrolovat případné 
kolize ve výztuži,  

 jaká je kotevní délka spodní výztuže v trámu nad mezilehlou podporou?  

Závěr: 

Student splnil zadání v plném rozsahu. Celkovou úroveň bakalářské práce lze hodnotit jako 
velmi dobrou. Kladně hodnotím provedení kontrolních výpočtů na prutových modelech 
pro ověření složitých deskových a skořepinových modelů. Drobné nesrovnalosti v práci 
(statickém výpočtu a ve výkresové dokumentaci) lze doplnit při obhajobě práce. 
 
V rozpravě nad bakalářskou prací by mohl student doplnit mimo jiné následující: 

 charakterizovat vnitřní síly z deskového modelu jednotlivě pro desku a pro prut, 
následně pak vysvětlit integraci vnitřní síly po výšce prvku (pojem žebro ve SCIA). 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

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


