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Bakalářská práce Návrh stropní konstrukce obytné stavby řeší stropní konstrukci horní terasy 

obytné stavby. Autor bakalářské práce řeší ve svém zadání zatížení na tuto stropní 

konstrukci a to jak svislé, tak i vodorovné (od přilehlého svahu), návrh dimenzí konstrukce, 

podrobné vyztužení a konečným výstupem jsou výkresy tvaru a výztuže.  

 

Těžiště práce je zejména ve výpočtové oblasti, kde je většina dimenzačních výpočtů 

provedena ručně, což oponent považuje za přínos pro pochopení obsahu výpočtu a hodnotí 

to kladně. Práce je podrobná a prokazuje dobré teoretická znalosti zpracovatele bakalářské 

práce v dané oblasti. Oponent konstatuje, že autor práce splnil zadání ve více jak 

dostatečném rozsahu. 

 

Celkový dobrý grafický dojem výkresových příloh kazí výkres číslo 4, který je proveden 

v jiném měřítku, než výkresy ostatní, a jedná se spíše o „japonské miniatury“ než o 

přehledný výkres výztuže. Problematické je provedení návrhu výztuže.  V grafické příloze B3 

má autor bakalářské práce vykresleny průběhy momentových obrazců formou obalových 

křivek pro jednotlivé charakteristické řezy i s návrhem vyztužení. Toto řešení je pak prakticky 

bez úprav přeneseno do výkresů výztuže. Oponent je v tomto případě názoru, že určité 

minimální množství výztuže má doběhnout do podpor, výztuž má být kotvena v tlačené 

oblasti betonu na dostatečnou kotevní délku a nosná výztuž má být doplněna o rozdělovací. 

 

Oponent navrhuje,aby řešitel bakalářské práce zodpověděl v rámci obhajoby práce 

následující otázky. 

1. V rámci řešené problematiky se podlaží skládá z více rozdílných tvarových stropních 

desek. Jaké jsou rozměrové podmínky pro vyztužení stropní desky v jednom nosném směru, 

kdy je zvoleno řešení křížem vyztužené desky? V čem se liší chování těchto konstrukcí v 

rozích. 

2. Autor bakalářské práce by měl vysvětlil, proč zvolil tloušťku hlavních stropních desek 220 

mm. Jak lze tento návrh optimalizovat a jaká jsou hlavní kriteria pro návrh tloušťky stropní 

desky? 



3. Nechť autor bakalářské práce uvede základní konstrukční zásady pro navrhování výztuže 

a za použití části momentového obrazce z grafické přílohy B3 a odpovídající části výkresu 

výztuže z bakalářské práce vysvětlí rozdíl mezi teoretickým vyztužením dle momentového 

obrazce a vyztužením za dodržení konstrukčních zásad. 

Hodnocení: 

Bakalářskou práci hodnotím klasifikačním stupněm ECTS: B/1,5 

 

V Brně dne 9.6. 2016 ................................................... 
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