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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Nosná ŽB konstrukce vícepodlažního objektu 

Autor práce: Bc. Kristýna Fikejsová 

Oponent práce: doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá statickým výpočtem a dimenzováním některých prvků ŽB objektu 

stěnového konstrukčního systému s deskovými stropy. Část objektu nad 1.PP je vynášena 

stěnovými nosníky. Objekt byl jako celek vymodelován ve statickém software. Na zvláštním 

modelu s použitím modelu podzákladí (Soilin) byly řešeny vnitřní síly v základové desce. Byla 

nadimenzována stropní deska, sloup, schodiště a dvě balkonové konzoly a základová desky. 

Dále byl řešen jeden ze stěnových nosníků zjednodušeně a pomocí příhradových modelů. Prvky 

byly posouzeny na průhyb. Výkresová část obsahuje výkresy tvaru tří desek (včetně základové), 

schodiště a výkresů výztuže počítaných 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 ☒  ☐  ☐ ☐  

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Odborná úroveň: diplomantka použila vedle standardních postupů také návrh pomocí 

příhradové analogie, které uplatnila při dimenzování nosníkové stěny. 

Jsou uvedeny základní normy a odkazy na použité výrobky. Odkazy na další literaturu, např. ze 

které vycházela při stanovení modelu nosníkové stěny chybí (nebyla použita?). Citace literatury 

neodpovídá standardům a není úplná. 

Text obsahuje gramatické chyby, nejednotný styl (např. indexy), ve statickém výpočtu je 

zmatené číslování nadpisů, jsou použity termíny jako „vítr šach I“ apod. V textové části jsou 

popisy příliš krátké, neúplné a nevýstižné. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Statický výpočet: 

Chybí údaje o základní geometrii objektu. Před dimenzováním prvků taktéž chybí geometrie 

(rozměry), někdy nejsou předem uvedené vnitřní síly (sloup), některé části statického výpočtu 

se opakují (viz. výpočet kotevní délky a délky kotvení přesahem, dimenzování stejné výztuže), 

při výpočtu délky stykování výztuže sloupu jsou uvedeny 4 různé profily, viz str. 82. Některé 

části jsou zbytečně rozepsané, např. výpočet interakčních diagramů sloupu na 27 stran na úkor 

popisu dalších postupů, např. výpočet zatížení na stěnu, které je velmi stručné a nepopsané, 

není zřejmý rozpočet zatížení z desek na jednotlivé podporující stěny. 

Sloup je vyztužen zbytečně silnou příčnou výztuží ø10/150, určitě vy stačilo ø6/180 . Bylo 

neodůvodněně sníženo krytí u sloupu – pro konstrukční třídu S3. 

Výkresy:  

Ve výkresech výztuže je nedostatečné kotování geometrie, poloha některých výztuží, ve výkresu 

tvaru ZD není okótováno umístění výtahové šachta. 

Okraje desky 1. PP jsou lemovány výztuží ve tvaru U ø10/150 a horními příložkami  ø10/150 

zataženými do spodního líce, tedy výztuží po 75 mm, není to zbytečné?  

Uložení spodní výztuže desky 1.PP v místě zavěšení desky do stěnového nosníku je nevhodně 

pod výztuží podporující stěny. 

Dotazy: 

• Jak se bude osazovat prefabrikované rameno schodiště s vyčnívající horní a dolní výztuži na 

již vyarmovanou mezipodestu? Spodní vyčnívající výztuž schodišťového ramene má být 

umístěna nad podélnou nosnou výztuž mezipodesty.  

• Jak jste určila minimální krytí výztuže desek z hlediska požární odolnosti? Uveďte předpis 

(normu), použitou metodu a jaké veličiny (rozměry) musí být splněny. Je to krytí výztuže? 

• Ve statickém výpočtu na str. 22 uvádíte, že „lineární průhyb odpovídá reálným hodnotám“ 

(průhyb z lineárního modelu MKP). Za jakých předpokladů je to pravda? 

• Ve statickém výpočtu ods. 3.2.4.1 Omezení napětí porovnáváte momenty od 

charakteristické a kvazistálé kombinace s momenty na mezi vzniku trhlin. Uvádíte, že „Mcr > 

MEd,kvazi vyhovuje, je splněn předpoklad lineárního dotvarování“. Je toto tvrzení pravdivé? 

Jedná se opravdu o MS omezení napětí? 

• Jakým způsobem bylo rozpočítáváno zatížení na stěnový nosník od zatížení 1.NP (a vyšších 

podlaží), tj. které zatížení bylo uvažováno jako rovnoměrně spojité, a které se přenáší přes 

příčnou zavěšenou zeď jako lokální zatížení? Ve statickém výpočtu je od zavěšené stěny 

uvedena jen příslušná část její vlastní tíhy, tj. jako by nebyla zatížená stropními 

konstrukcemi. Jakým způsobem (jakou výztuží) je zatížení od zavěšené stěny vyneseno? 

Závěr: 

Diplomová práce odpovídá svým rozsahem a zpracováním zadání. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 25. 1. 2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


