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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Betonové konstrukce vyztužené FRP výztuží 

Autor práce: Matej Valent 

Oponent práce: Ing. Ondřej Januš 

Popis práce: 

Student Matej Valent zpracoval bakalářskou práci zaměřenou na návrh betonových konstrukcí 

s využitím kompozitních výztuží. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická 

část shrnuje základní informace o vlastnostech kompozitních výztuží do betonu. Dále je 

v teoretické části uveden postup návrhu takto vyztužených konstrukcí na ohyb a smyk. Řešena 

je také problematika dlouhodobé únosnosti (creep FRP výztuže). V praktické části je proveden 

návrh prefabrikované sedimentační nádrže skládající se ze dvou částí. Pro návrh byla použita 

jednak klasická ocelová výztuž a také GFRP výztuž. Obě varianty jsou dále porovnány na základě 

délky a hmotnosti výztuže. Praktická část obsahuje rovněž návrh manipulačních úchytů a 

výkresovou dokumentaci.  

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: 

• Zahraniční normy a směrnice pro návrh betonových prvků vyztužených FRP výztuží 

běžně používají postup, kdy je pro návrh na mezní stav únosnosti použita krátkodobá 

pevnost FRP výztuže. Poté je omezeno napětí ve FRP výztuži z důvodu dotvarování 

výztuže, pevnost betonu je brána v charakteristické hodnotě a pro posouzení je použita 

kombinace zatížení zohledňující pouze dlouhodobě působící zatížení (např. dle CNR-

DT203 je použita kvazi-stálá kombinace). Příručka fib Bulletin no. 40, která je využita 

v bakalářské práci, však toto přímo nezmiňuje, a proto berte tuto poznámku jen jako 

námět na krátké zamyšlení. 

• Jaký pracovní diagram betonu v tlaku je použit při návrhu ve variantě s FRP výztuží? 
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• V jaké poloze bude dílec B betonován? Nebylo by z důvodu dokonalého probetonování 

dna prefabrikátu výhodnější dílec betonovat dnem vzhůru?  

• V teoretické části rozebíráte problematiku redukce tahové pevnosti zahnutých FRP 

prutů. Byla tato redukce zohledněna při návrhu sedimentační nádrže? 

Závěr: 

Práce je kvalitně a přehledně zpracovaná. Úkoly požadované zadáním byly splněny. Je patrné, 

že student zvládl nastudovat problematiku návrhu betonových konstrukcí vyztužených 

kompozitní výztuží a dokázal tyto znalosti uplatnit při návrhu prefabrikované sedimentační 

nádrže. Teoretická část práce je vhodně zaměřena, obsahuje základní ale důležité informace a 

je evidentní, že student danou problematiku dostatečně pochopil. Statický výpočet obsahuje 

podrobně stanovené zatěžovací stavy (vlastní tíha sedimentační nádrže, teplotní zatížení, 

zatížení zeminou a zatížení dopravou). Kladně hodnotím také grafickou úpravu statického 

výpočtu a především způsob, jakým jsou prezentovány výstupy z MKP softwaru – statický 

výpočet je přehledný a snadno kontrolovatelný. Výkresová dokumentace je na vysoké úrovni.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 7.6.2021 Podpis oponenta práce: …………………………………………… 


