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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Statické řešení bytového domu 

Autor práce: Bc. Jakub Brázdil 
Oponent práce: Ing. Ji ří Strnad, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší návrh, statické posouzení a výkresovou dokumentaci nosných konstrukcí 

bytového domu o třech podlažích. Objekt je navržen kompletně z monolitického betonu (základy, 

stěny, sloupy a stropy). 

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 ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komentá ř k bod ům 1. až 5.: 

Práce je po formální stránce rozsáhlá, avšak z hlediska kvality obsahu nedosahuje očekávaných 

standardů. Statický výpočet postrádá přehlednost, absentují popisky grafických výstupů VS ze 

statického software, způsob zatěžování jednotlivých ZS, okrajové podmínky apod. Kontrolní ruční 

výpočet metodou náhradních nosníků nerespektuje okrajové podmínky u spojité desky - str.3. Pro 

dimenzování nejsou správně prezentovány výstupy VS, např. u překladů nad okny by měl být 

ohybový moment stanoven v rovině střednice, předkládaný mxD působí kolmo ke střednici.  

Navrhované vyztužení používající rozdílné rozteče prutů (130, 140, 150 – viz str. 10) není příliš 

vhodné. Celkově se ve výpočtu čtenář velice těžko orientuje.  

Výkresová dokumentace působí v mnoha případech jako orientační (podkladová) schémata pro 

pozdější vypracování výkresové dokumentace. Nerespektuje ani grafickou úpravu po formální 

stránce (tloušťky čar, technologické údaje atd.) ani konstrukční zásady pro vyztužování. Jestliže 

jsou stěny monolitické, lze předpokládat, že vyvěšují podvěšený strop D3 a napomáhají přenášet 

zatížení z horních podlaží přes průvlaky do sloupů, které se nenachází přímo pod stěnami. Aby 

k tomu mohlo dojít, měly by být svislé prvky provázány pomocí výztuže se stropními deskami - 
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nebylo v dokumentaci dohledáno. U průvlaků se nachází horní výztuž více jak 100 mm pod horním 

lícem stropu, proč? Délka stykování výztuže přesahem působí poněkud nedostatečně. 

Celkově nelze předloženou práci, vzhledem k velkému množství „nejasností a nepřesností“, 

hodnotit jako zdařilou. 

Připomínky a dotazy k práci: 

V rámci obhajoby práce by měl student zodpovědět následující dotazy: 

 

Jak se stanoví ohybový moment ve svislém směru na stěnovém nosníku, modelovaném pomocí 

MKP jako 2D prvek? 

 

Jaké bylo ve statickém výpočtu uvažováno propojení mezi stěnami a stropní deskou (kloub, 

vetknutí), a jaká je návaznost na vyztužení? 

 
Proč je smyková výztuž u průvlaku P1 (č. výkresu 19) těsně vedle uložené stěny výrazně blíže u 

sebe (přímo pod textem DETAIL 7) a směrem k podpoře se vzdálenost třmínků zvětšuje? 

Vysvětlete, jaká je závislost mezi rozmístěním smykové výztuže a průběhem posouvajících sil V. 
  

Závěr: 

I přes výše zmíněné komentáře se konstatuje, že práce byla vypracována v souladu se zadáním a 

je možné její případné obhájení u státních závěrečných zkoušek. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  E / 3 

Datum:  24. ledna 2022  Podpis oponenta práce………… ……………………… 


