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Student Zdeněk Novotný ve své bakaJářské práci řeší konstrukci stropní desky nad vstupní 
aulou centnilníbo objektu nemocnice v Uherském Hradišti. V zadání bylo požadováno provést 
statický výpočet a výkresy výzt uže a tvaru zadanych prvků, včetně kontroly výpočtu 

zjednodušenou metodou. 

Student provedl vlastní návrh nepravidelné stropní desky konstantní tl. 280 mm uložené na 
stěnách a sloupech. výpočet a posouzení provedl dle EN norem. Pro statický výpočet byl 
převážně použit výpočtový program SelA Engineer.. Student vytvořil deskový výpočetní 
model. Oceňuji, že část výpočtů je ověřena kontrolními ručními výpočty (metodou 
součtových momentů). Postrádám, ale jejich podrobnější a duslednějši srovnání. Je až 
zarážející, že ruční výpočet pro takto nepravidelnou deskou dává velmi podobné výs ledky 
s výpočtem MKP (str. 9 statického výpočtu). Technická zpráva je výstižná. Byly zpracovány 
výkresy tvaru a výztuže. Grafické znázornění výztuže i statického výpočtu by mohlo být 
pfehlednější. 

K předložené pracl mám následující připomínky, na které by měl student odpovědět při 

obhajobě: 

1. 	 Stykování horní výztuže nad vnitmími podporami je nesprávné. Prosím o podrobnější 
vysvětlení. 

2. 	 Ve statickém výpočtu chybí podrobnější vykreslení (řezů) zejména záporných momentů 
nad stěnami 'a sloupy. Jak se student vyrovnal se vzniklými ex:trémy v těchto oblastech? 

3. 	 Jakým způsoben je řešeno spojování smykové výztuže (pol. 1 a 2) ve výkresech 05 a 06. 
Svařování tak malého profilu je poměrně obtížné. Budou svislé prvky řádně zakotveny? 

4. 	 Chybí konstrukční ovyztužení desek okolo otvorů a hran desek. Výkresy neobsahuji tvar 
jednotlivých vložek betonářské výztuže. 

5. 	 Vysvětlete průhyby stropní desky. Proč je takový rozdíl mezi průhyby desky v pravé části 
a ve stfedni části okolo otvorů? 

Další pozn1imky: 
6. Měřítko textů ve výkresové dokumentaci (příloha 01,02,03) není zcela vhodné. 
7. 	 Dimenzování pomocí excelovských tabulek (str. 18-43) je obtížně kontrolovatelné. 
8. 	 V deskách je z důvodu omezeni smršťování lépe vždy volit menši proti I výztuže po 

menších vzdálenostech (vzdálenost 250 nun je velká). 

Závěrem lze konSUltovat, že student požadavky zadané v bakaJářské práci splnil v plném 
rozsahu na ve lmi dobré úrovni . 
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