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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Analýza chování vícepodlažní železobetonové nosné 

konstrukce 

Autor práce: Bc. František Fojtek 

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

Popis práce: 

Předmětem práce je analýza železobetonového skeletu. Byl vytvořen 3D model ve statickém 

software. Dimenzována byla deska jednoho patra (spojitá deska), několik polí obvodového a 

vnitřního trámu, příčel v úrovni jednoho patra, 4 sloupy a základová deska, vše z hlediska MSÚ, 

průhyby byly ověřeny pomocí ohybové štíhlosti. Výkresová část obsahuje výkresy tvaru stropu 

a základové desky, výkresy výztuží desky, vnitřního trámu, sloupu a spodní výztuže základové 

desky. Vnitřní síly spojité desky byly ověřeny na jednodušším modelu.   

Statický výpočet je rozsáhlý, rozepsané části ve statickém výpočtu jsou doplněny přílohami 

s výstupy z modelu a dimenzováním (uspořádaným v tabulkách programu MS Excel).  

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.: 

Ve statickém výpočtu jsou zbytečně uváděny opakovaně stejné výpočty (výpočet krytí výztuže, 

výpočet kotevních a stykovacích délek) na úkor příliš stručného obsahu (bez uvedeni stran), 

chybějících obrázků geometrie posuzovaných prvků, chybějících popisů výstupů v přílohách.  

Výstupy z 3D modelu byly ověřeny pomocí 2D modelu (ručně) pouze u spojité desky, z ostatních 

prvků jsou zmíněny jen u rámu, ale nejsou uvedeny. 

Chybí výkresy výztuže některých posuzovaných prvků (zejména horní výztuž základové desky 

včetně výztuže na protlačení a výkresy průvlaku). 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky ke statickému výpočtu: 

Chybí ZS plné zatížení užitným zatížením. Není zřejmé, jakým způsobem bylo v zatěžovací 

skupině 4 (zatížení větrem, výběrová) zajištěno, aby byly v  kombinacích uvažovány odpovídající 

si dva zatěžovací stavy (zatížení na sloupy a na střechu) dohromady (samostatně nepůsobí). 

Desky: v některých částech desky je navržena výztuž ø6/240+ ø6/60, výsledně je výztuž osově 

po 48 mm, což je poměrně pracné na provádění. 

Prutové prvky: jsou chybně počítána těžiště výztuží (při použití různých profilů výztuží), v 

posouzení krajních trámů na šikmý ohyb je chybně rameno vnitřních sil, je použita velká 

variabilita profilů výztuže (např. průvlak ø10, 12, 16, 18 a 25, atd.), chybně posouzená únosnost 

VRd,c, není posouzena duktilita průřezu ve smyku u podpor (nadpisy uvedeny jsou), smyková 

výztuž ve středních částech prutových prvků je poddimenzovaná (nesplňuje ρmin), u sloupů je 

stykovací délka výztuže uvažovaná pro stykování pouze 50 % výztuže (stykuje se 100 % výztuže).  

Výkresy: výkres tvaru základové desky – kam vede otvor v základové desce? Jak se bude 

provádět vyztužení příčle dolní výztuží přes vybetonovaný sloup do úrovně spodního líce 

trámů? 

Dotazy: 

• Při porovnání výsledků spojité desky ze 3D modelu a 1D modelu jste: a) u 3D modelu jste 

nezmínil normálové síly, b) v 1D modelu jste nevhodně volil uložení v krajních podporách 

(prosté podepření), navíc jste provedl redistribuci momentů nad podporami. Je vhodné pro 

porovnání provést redistribuci pouze na jednom modelu? 

• V textové části uvádíte, že jste dělal porovnání vnitřních sil rámu z 3D výpočtu a 2D 

výpočtu. Rozdíly jste zdůvodnil rozdílným pootočením. Můžete blíže vysvětlit své 

následující tvrzení: „Z tohoto zjištění vyplynulo, že bude hrát roli tuhost. Pro ověření 

tohoto předpokladu byl ve 3D modelu zmenšen modul.“ a svůj další postup? Jakých 

výsledků jste dosáhl? V diplomové práci není uvedeno porovnání výsledků, ani vliv změny 

modulu pružnosti, jak uvádíte. Rozměr průvlaku byl ve 3D modelu byl včetně výšky desky, 

tedy zdvojena tuhost v místě překrytí desky?  

Závěr: 

Statický výpočet je rozsáhlý, ale očekávala bych nějakou „analýzu“ tedy podle názvu práce větší 

část věnovanou např. porovnání vnitřních sil z 3D modelu a např. rámů ve 2D modelu, zejména 

i vliv způsobu modelování průvlaku - prutový prvek vs. žebro (vliv šířky připojené části desky 

apod.). 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 26. 1. 2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


