
HODNOCENÍ VEDOUCÍHO BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Autor bakalářské práce: Tomáš ROČEK  

Vedoucí bakalářské práce: Ing. František GIRGLE, Ph.D. 

 

Předmětem zadané bakalářské práce bylo zpracovat návrh jednoduchého prefabrikovaného 
prvku ve dvou alternativách vyztužení. V první alternativě byl návrh proveden z klasického 
železobetonu, ve druhé pak byl prefabrikát vyztužen moderní nekovovou kompozitní výztuží. 
Jako vhodný prefabrikát pro tuto studii byl vybrán jednoduchý segment opěrné stěny 
umístěné v agresivním prostředí liniových staveb. 

Bakalářská práce byla zpracována v rozsahu odpovídajícímu schopnostem a znalostem 
studenta 4. ročníku bakalářského studijního programu. Měla za cíl studentovi umožnit osvojit 
si základní principy fungování návrhu prefabrikovaných prvků a především provést návrh 
vyztužení s využitím kompozitní (FRP) výztuže. To má oproti klasickému principu návrhu 
železobetonu svá specifika především díky lineárnímu pracovnímu diagramu kompozitu 
a v čase proměnným vlastnostem, které je nutno při návrhu zohlednit. Cílem bylo vyzkoušet 
aplikaci těchto moderních materiálů v běžných konstrukčních prvcích a vyhodnotit 
materiálovou náročnost. Návrhy výztuže v obou alternativách měl student za úkol následně 
zpracovat graficky ve formě prováděcího výkresu prefabrikátu. 

Student zadaný úkol řešil svědomitě a systematicky, pravidelně konzultoval a z vlastní 
iniciativy řešil i specifické aspekty návrhu. Prokázal schopnost samostatně řešit zadanou 
problematiku, přičemž ta z velké části přesahovala běžnou znalost studenta 4. ročníku 
bakalářského studijního programu. Aktivně využil nabyté znalosti z oboru stavební 
mechaniky a problematiky návrhu železobetonových konstrukcí a prokázal schopnost 
pracovat se zahraniční odbornou literaturou. 

Odbornou úroveň a faktickou správnost práce hodnotí její oponent a proto není cílem tohoto 
posudku se této problematice podrobně věnovat. 

Rozsah i metoda zpracování splňují požadavky zadání bakalářské práce. Je nutno též 
konstatovat, že práce je odevzdána v dobré grafické úrovni, je přehledná a kontrolovatelná.  

Celkově hodnotím přístup studenta ke zpracování bakalářské práce kladně a nemám k němu 
podstatných výhrad.  
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V Brně dne 7. 6. 2015 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


