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Název práce:   Návrh monolitické železobetonové desky polyfunkčního domu 

Obsahem předložené bakalářské práce je návrh a posouzení vybraných nosných prvků 

polyfunkčního domu, konkrétně se jedná o železobetonové prvky stropních desek nad 2. NP 

a nad 3. NP, monolitické trámy provázané s navrhovanými stropními deskami 

a železobetonové sloupy umístěné ve 2. NP. Objekt o třech podlažích půdorysně zaujímá 

přibližně tvar písmene „U“, přičemž jedna ze stěn je mírně zkosená. Vzhledem ke konstrukci 

objektu byly stropní desky navrženy jako křížem vyztužené. Stanovení vnitřních sil bylo 

provedeno pomocí programu pracujícím na principu metody konečných prvků, kdy stropní 

desky byly modelovány společně s trámy.  

Po prostudování práce lze konstatovat, že studentka ve své práci splnila požadavky 

definované v zadání bakalářské práce. Předložená práce je poměrně obsáhlá, statický výpočet 

má dobrou jazykovou a formální úroveň. Kladně hodnotím ověření správnosti vytvořeného 

numerického modelu stropních desek ručním výpočtem. Na druhou stranu ve statickém 

výpočtu postrádám více problematiku osvětlujících a doplňujících obrázků a více přehledné 

zpracování některých posudků, což patrně vyplývá z většího rozsahu práce. 

 

Připomínky a otázky k výpočtové části: 

1. Stanovení krycí vrstvy řešených prvků – krycí vrstva stropní desky byla výpočtem 
stanovena na 20 mm, z jakého důvodu byla hodnota krytí zvolena na 35 mm? 
Je zvyšování krycí vrstvy s ohledem na únosnost prvku žádoucí? 

2. Při výpočtu kotevních délek jsou součinitele α1 a α4 (výpočet krytí výztuže desky 
nad 2. NP v poli směr x), resp. součinitele α2 a α4 uvažovány hodnotou 0,7. Prosím 
o vysvětlení jednotlivých součinitelů a způsobu jejich stanovení. 

3. Je navržená krycí vrstva trámů 30 mm (vztaženo k hlavní výztuži) dostatečná 
(především s ohledem krytí smykové výztuže)? 

4. Při návrhu ohybové výztuže trámů umístěné ve více vrstvách není zřejmé, jakým 
způsobem byla stanovena účinná výška, obdobně ke které z vrstev výztuže je počítáno 
její přetvoření (např. u průvlaku P2.2 a P2,10 – navazující prvky stejného průřezu, je 
navržena horní výztuž 5Ø20 ve dvou vrstvách a účinná výška se u obou prvků liší). 
Prosím o vysvětlení. 

5. Při stanovení bodů interakčního diagramu sloupů postrádám ověření započitatelnosti 
výztuže. Při výpočtech je správně předpoklad dosažení meze kluzu ve výztuži, 
ale zpětně chybí ověření tohoto předpokladu. 

 

 

 

 



Připomínky a otázky k výkresové části: 

1. Ve výkresech tvaru stropních desek (výkresy č. 1 a 2) je specifikována konzistence 
čerstvého betonu jako S2, ve výkresech výztuže stropních desek je pak uvedena 
konzistence betonu stupněm S3 – bylo by vhodné sjednotit.  

2. Ve výkresech výztuže stropních desek je stykováno 100% výztuže v jednom řezu 
(např. výkres č. 3 položky 10 a 24; výkres č. 4 položky 26 a 48). Je možné zvolit jiný 
způsob vyztužení tak, aby k tomuto nedocházelo?  

3. V řezech průvlaků ve výkresech č. 5 a 8 postrádám podrobnější zakótování polohy 
výztuže u prvků s více vrstvami – chybí zakótování polohy druhé vrstvy výztuže. 

4. Jakým způsobem byly stanoveny délky lemovací výztuže otvorů – myšleno délky 
přímých části prutů ve tvaru „U“ (výkres č. 6 položka č. 25) a také délka přímých 
prutů pro lemování kruhového otvoru ve stropní desce nad 3. NP (výkres č. 7 položka 
č. 26)? 

5. Je délka hlavní nosné výztuže (položka č. 1) ve výkrese č. 9 s ohledem 
na požadovanou délku stykování dostatečná? 

 

Závěr: 

Závěrem lze konstatovat, že studentka Lenka Benešová využila znalosti nabyté v průběhu 

studia a zpracovala zadanou problematiku v požadovaném rozsahu. Předložená bakalářská 

práce je poměrně rozsáhlá, na druhou stranu je zde proveden několikanásobný návrh 

a posouzení stejného typu prvku. Celkově hodnotím práci jako zdařilou s výskytem drobných 

nedostatků, které snižují celkový dobrý dojem.  Proto pro řadu menších nedostatků hodnotím 

tuto práci známkou: 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

V Brně dne 6. 6. 2016 ................................................... 
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