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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Lokálně podepřená železobetonová deska 

Autor práce: Jan Horský 
Oponent práce: Ing. Jan Perla 

Popis práce: 

Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout a posoudit stropní konstrukci (lokálně podepřenou desku) nad 
přízemím ve čtyřpodlažním obchodním domě. 
Předmětná stropní deska byla modelována jednak jako 2D-model a rovněž i jako 3D-model v programu 
SCIA Engineer v20. Ověření vnitřních sil stropní desky bylo provedeno součtovou metodou. V návaznosti 
na návrh byly vypracovány prováděcí výkresy tvaru a vyztužení předmětných prvků. 

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: 

Statický výpočet: 
Statický výpočet je sice přehledný, ale zejména v případě stropní desky není dobře kontrolovatelný. 
Obsahuje malé množství nepřesností (viz následující odrážky): 

 Při porovnávání hodnot ohybových momentů (viz s. 16) by bylo vhodné u MKP (program SCIA 
Engineer) uvést, zda se jedná o ortogonální ohybové momenty anebo o dimenzační momenty a 
ze kterých kombinací byly tyto hodnoty získány. Zároveň by větší vypovídající hodnotu mělo 
procentní porovnání. 

 Při rekapitulaci hodnot návrhových momentů pro posouzení únosnosti stropní desky jsou 
v tabulce na s. 23 až 27 uvedeny hodnoty ohybových momentů v  zakódovaných oblastech, ale 
chybí přehledné (nejlépe grafické) označení těchto oblastí. 

 Obdobně tomu je u posuzování únosnosti, kde je obtížné zkontrolovat, ve kterých oblastech 
budou do základního rastru výztuže přidávány příložky. 



 Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

2 / 2 

 Protože jsou sloupové pruhy dimenzovány na hodnotu záporného momentu z integračního pásu 
a tím pádem i šířku průřezu 3,25 m (šířka sloupového pruhu), doporučuji při rozmístění výztuže 
respektovat čl. 8.5.4 normy ČSN 73 1201:2010. 

 Jak byla získána hodnota protlačovací síly na konci stěny (viz s. 58)? 
 U lokálně podepřených stropních desek doporučuji vždy kontrolovat i mezní stav přetvoření. 
 Proč je na s. 33 při posuzování sloupu zvolen součinitel vzpěru hodnotou 0,5? Není to u konstrukce 

lokálně podepřené stropní desky nebezpečné? 
 Protože jsou sloupy deskového skeletu namáhané ohybovými momenty v obou (na sebe kol-

mých) směrech, bylo by vhodnější provést posouzení podle čl. 5.8.9 normy ČSN EN 1992-1-1. 
 Při posuzování únosnosti sloupů interakčním diagramem N×M doporučuji počítat s veškerou 

zabudovanou svislou výztuží. 
 Statický výpočet by si zasloužil větší množství doprovodných obrázků průběhů vnitřních sil a 

deformací jednotlivých zatěžovacích stavů a jejich kombinací. 
 Otázka: Lze pro ověření vnitřních sil ve stropní desce použít metodu součtových momentů i v případě, 

že by budova nebyla dostatečně ztužena vůči účinkům vodorovných sil? A jak by to bylo řešeno? 
 Otázka: Jak bude řešena hydroizolace proti zemní vlhkosti u takto koncipovaného založení? 

 
Výkresová část: 

 Ve výkresu tvaru (v.č. D.1.1.1) nejsou sklopené řezy. 
 Na výkresu výztuže proti řetězovému zřícení (v.č. D.1.1.7) by bylo vhodnější odsunout stykování 

této výztuže dále od podporujících sloupů do pole desky. Proč není v modulové ose „B“ navržena 
výztuž? Je nutné tuto výztuž táhnout i ztužujícími stěnami? 

 Na výkresu výztuže sloupu a patky (v.č. D.1.1.6) není okótováno rozmístění kotevní výztuže sloupu 
do patky. Dochází ke kolizi se svislou výztuží. Dále je u paty sloupu zahuštěná oblast třmínků 
tažena i nad oblast stykování svislé výztuže. Je to nutné? 

Závěr: 

Předložená bakalářská práce svým zpracováním a rozsahem odpovídá velmi dobrým znalostem, které 
byly získány za doby studia. Technická zpráva i statický výpočet jsou pečlivě zpracované, poměrně 
přehledné, ale množství doprovodných obrázků doplňujících zatížení, kombinace a dimenzování není pro 
kontrolu dostatečné. Rovněž výkresová část je přehledně zpracována. Drobné nesrovnalosti a 
nepřesnosti jdou na vrub nedostatečným praktickým zkušenostem a přehlédnutím, a proto je nijak 
neuvažuji ve výsledném hodnocení. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

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




