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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Posouzení a zesílení střešní konstrukce s předpjatými vazníky 

Autor práce: Jakub Rulíšek 

Oponent práce: Ing. Adam Svoboda 

Popis práce: 

Student Jakub Rulíšek se ve své bakalářské práci věnuje posouzení stávajícího příhradového 

předpjatého střešního vazníku halového objektu depa DPMB v Brně Medlánkách. Vzhledem 

k nedostupnosti původní projektové dokumentace musel student nejprve provést ověřovací 

přepočet podle platných norem v době návrhu (navrhování podle stupně bezpečnosti) a odhad 

stávajícího předpínacího systému z patentovaných drátů. Následně byla konstrukce posouzena 

na základě aktuálně platných EN norem. Součástí analýzy konstrukce předpjatého vazníku je 

i studie uvážení vlivu koroze předpínací výztuže, a to ve třech variantách (lokální koroze, koroze 

na dvou metrech délky předpínací výztuže uprostřed rozpětí, koroze po celé délce předpínací 

výztuže) a návrh ověřovací zatěžovací zkoušky. V závěru student uvádí ideový návrh možného 

způsobu zesílení konstrukce. 

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: 

K bakalářské práci mám následující připomínky: 

• po formální stránce je práce psána v tzv. ich formě, tedy v první osobě jednotného čísla, 

místy i v první osobě množného čísla, což je zcela nevhodné pro závěrečnou kvalifikační 

práci. V textových částech práce se objevují překlepy a časté typografické chyby. Autor 

také v práci uvádí nesprávné výrazy (např. kolize vs. kolaps, patentový vs. patentovaný 

drát, interakčně vs. iteračně apod.). Autor se také v textu dopouští numerických chyb 
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(např. max. dynamický tlak větru je uvažován velikostí 703,46 kN/m2). V práci se objevuje 

chybné značení (např. fyk vs. fpk, Y1860-S7 bez uvedení průměru, Fx vs. Fz, atd.). 

• textová část práce je velmi stručná a strohá (necelé čtyři strany formátu A4). 

• autor práce na str. 26 tzv. „zpětného návrhu“ uvádí, že konstrukce vyhovuje 

předpokládanému zatížení a to „bez zbytečných rezerv“, ačkoliv nikde ve výpočtu není 

prokázáno, že byla dodržena výchozí podmínka (tlaková rezerva 1 MPa), ale přesto svůj 

návrh označuje za „výrobní dokumentaci“. 

• vážnou chybou v návrhu předpětí je fakt, že uváděná předpínací síla 830 kN neodpovídá 

navrženému počtu drátů a navrženému napínacímu napětí. Ve výpočtu je také poměrně 

zmatečně pracováno s indexy předpínacích sil v čase 50 a 70 let (vždy stejná hodnota). 

• uvedený průběh ztrát předpětí způsobený třením je chybné. Tato chyba je poté zahrnuta 

i v ostatních výpočtech ztrát předpětí. Ve výpočtu účinků předpětí student chybně 

pracuje s excentricitou předpínacích kabelů a tím je do výpočtu ztrát vnesena další 

chyba. 

• velmi závažným nedostatkem bakalářské práce je absence jakýchkoliv grafických 

výstupů z výpočetního programu SCIA Engineer. V práci není uveden ani jeden průběh 

vnitřních sil na příhradové konstrukci a nelze tak výpočet zkontrolovat. Ve statickém 

výpočtu postrádám alespoň základní kontrolu vypočítaných vnitřních sil na příhradové 

konstrukci. Veškeré hodnoty vnitřních sil jsou vždy uvedeny pouze v tabulce. 

• předpínací systém je ve výpočtovém modulu uvažován pomocí ekvivalentního zatížení, 

které ale není sestaveno korektně. Předpínací síla je vždy uvedena pouze u pravé 

podpory a soustava sil tak není v rovnováze a tím pádem veškeré zatěžovací stavy 

zahrnující předpětí, které autor ve výpočtu uvažuje, jsou zatíženy touto chybou. Chyba 

pravděpodobně vznikla z důvodu, že autor uvádí „napínání z druhé strany“ (ačkoliv v jiné 

části práce je uvedeno předpínání z obou stran), to ovšem nemá vliv na samotnou 

soustavu ekvivalentního zatížení. 

• ve statickém výpočtu byly provedeny pouze 2 kombinace zatížení, a to zcela bez 

vysvětlení a popisu. Zatížení střechy užitným zatížením je uvažováno pouze 

soustředěným zatížením, i když dle normy se musí provést samostatné ověření na 

účinky soustředěného zatížení a zatížení rovnoměrně rozděleného, která působí 

nezávisle. 

• v bakalářské práci není nikde uvedeno ani základní schéma vedení stávající předpínací 

výztuže, která byla navržena dle tehdejší technické normy. Předpínací výztuž není 

dokonce zakreslena ani ve výkresu 5.1, který autor sestavil na základě provedeného 

přepočtu. Předpínací výztuž je uvedena pouze v řezu č. 6, který je v podélném řezu 

uveden u diagonály D2 a v řezu A-A’, ale zcela bez popisu. Toto umístění předpínací 

výztuže je v přímém rozporu s výpočtem, ve kterém se pravděpodobně přepokládá 

předpětí pouze ve spodní pásnici příhradové konstrukce. 

• ve statickém výpočtu, v části posouzení vazníku, není uveden výpočet bodů interakčních 

diagramů pro posouzení prvků v MSÚ (opět nelze zkontrolovat). Posouzení MSP v práci 

zcela chybí, stejně tak se autor nevěnoval posouzení styčníků příhradové konstrukce. 

• autor bakalářské práce se v závěru práce omezil pouze na velmi stručný popis zesílení 

vazníku metodou dodatečného předepnutí bez výpočtu a bez jakýchkoliv podrobností 

(pouze jeden odstavec). Jedná se tak pouze o ideový návrh možného způsobu zesílení. 
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• výkresová dokumentace je spíše schematická. 

Dotazy a náměty k diskusi: 

• Vysvětlete tvrzení: „Z interakčních diagramů horní a spodní horizontály usuzuji, že 

k porušení dojde vznikem tahu ve spodní horizontále…“ 

• V části práce, která se zabývá analýzou koroze předpínací výztuže je uvedeno, že 

v případě soudržné předpínací výztuže by byl výpočet velmi neurčitý. Vysvětlete. 

• Objasněte úpravu vzorce pro výpočet dlouhodobých ztrát předpětí od smršťování, 

dotvarování betonu a od dlouhodobé složky relaxace. A vysvětlete tvrzení: „Spodní 

příruba je jako jediná zasažena dotvarováním.“ 

• Popište, jak byste postupoval při posouzení styčníků příhradové konstrukce. 

Závěr: 

I přes výše zmíněné připomínky doporučuji bakalářskou práci k obhajobě před zkušební komisí. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 7. 6. 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


