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Autor řeší ve své bakalářské práci p
válcové nádrži na vodu. Jedná se o jednopodlažní zděnou stavbu opatřenou tuhou 
železobetonovou stropní konstrukcí
ploché střechy. V úvodu práce autor správně vyhodnocuje ekonomicky nejvýhodnější zp
provedení stropní konstrukce. Zamýšlí se nad variantou p
několik variant různých typů trámových stropů dospěl k nejekonomičtější var
předepnutého železobetonového trámového stropu. Hodnotícím kritériem byla spotřeba betonu
což vždy nemusí být nejvhodnější ek
detailnímu rozboru z hlediska statické analýzy konstrukce až k samotnému náv
betonářské výztuže jednotlivých prvků
tedy řešena jako trámový nosník o jednom poli. Vzdorujícím průřezem je T profil, jehož přírubami
je spolupůsobící deska.  

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 

2. Vhodnost použitých metod a postupů

3. Využití odborné literatury a práce s

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce

5. Splnění požadavků zadání práce

Připomínky a dotazy k práci

- Předložené výkresy jsou zpracovány v
různé výšky písma, tloušťky čar

- Posouzení předpjatých železobetonových průřezů je provedeno metodou mezních 
přetvoření, což je zcela le
soudržností. Zároveň se ale uvádí, že pro předpětí je
předpínací lana opatřená hdpe 
posouzení prvků není metoda mezních přetvoření úplně vhodná. Jak tedy lze posoudit 
průřezy vystavené kromě běžných složek zatížení také předpětí bez soudržnosti
alternativním postupem? 

- Jaké další vnitřní síly se výrazněji 
trámu lemujícího válcovou nádobu
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Posudek oponenta bakalářské práce

Návrh betonové střešní konstrukce 

Vladimír Paleček 

Karel Pinkas 

Autor řeší ve své bakalářské práci problematiku zastřešení atypického objektu přiléhajícího k 
Jedná se o jednopodlažní zděnou stavbu opatřenou tuhou 

železobetonovou stropní konstrukcí, která vytváří nosný podklad pro souvrství jednoplášťové 
V úvodu práce autor správně vyhodnocuje ekonomicky nejvýhodnější zp

e. Zamýšlí se nad variantou prosté předepnuté stropní desky a přes 
několik variant různých typů trámových stropů dospěl k nejekonomičtější var
ředepnutého železobetonového trámového stropu. Hodnotícím kritériem byla spotřeba betonu

což vždy nemusí být nejvhodnější ekonomický ukazatel. Vybraná varianta byla následně podrobena 
tatické analýzy konstrukce až k samotnému náv

betonářské výztuže jednotlivých prvků, které je zachyceno ve výkresové části prá
jako trámový nosník o jednom poli. Vzdorujícím průřezem je T profil, jehož přírubami
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☐ ☒ 

použitých metod a postupů ☐ ☒ 

Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ 

Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒  

Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Předložené výkresy jsou zpracovány v prostředí CAD a obsahují drobné formální chyby
různé výšky písma, tloušťky čar apod. 
osouzení předpjatých železobetonových průřezů je provedeno metodou mezních 

, což je zcela legitimní postup pro předpjaté železobetonové průřezy se 
. Zároveň se ale uvádí, že pro předpětí je použit systém monostrand, což jsou 

předpínací lana opatřená hdpe obalem a tudíž se jedná o systém bez soudržnosti. Pro 
posouzení prvků není metoda mezních přetvoření úplně vhodná. Jak tedy lze posoudit 

ezy vystavené kromě běžných složek zatížení také předpětí bez soudržnosti
 

vnitřní síly se výrazněji projeví při návrhu půdorysně zakřiveného stropního 
mu lemujícího válcovou nádobu? Jak je lze zachytit? 
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atypického objektu přiléhajícího k 
Jedná se o jednopodlažní zděnou stavbu opatřenou tuhou 

, která vytváří nosný podklad pro souvrství jednoplášťové 
V úvodu práce autor správně vyhodnocuje ekonomicky nejvýhodnější způsob 

rosté předepnuté stropní desky a přes 
několik variant různých typů trámových stropů dospěl k nejekonomičtější variantě podélně 
ředepnutého železobetonového trámového stropu. Hodnotícím kritériem byla spotřeba betonu, 

onomický ukazatel. Vybraná varianta byla následně podrobena 
tatické analýzy konstrukce až k samotnému návrhu předpínací i 

, které je zachyceno ve výkresové části práce. Konstrukce je 
jako trámový nosník o jednom poli. Vzdorujícím průřezem je T profil, jehož přírubami 
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prostředí CAD a obsahují drobné formální chyby: 

osouzení předpjatých železobetonových průřezů je provedeno metodou mezních 
gitimní postup pro předpjaté železobetonové průřezy se 

použit systém monostrand, což jsou 
ž se jedná o systém bez soudržnosti. Pro 

posouzení prvků není metoda mezních přetvoření úplně vhodná. Jak tedy lze posoudit 
ezy vystavené kromě běžných složek zatížení také předpětí bez soudržnosti 

ví při návrhu půdorysně zakřiveného stropního 
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- Ve výkresu výztuže stropního trámu je zřejmé, že stropní deska není spojena betonářskou 
výztuží (třmínky) se stropní deskou, což není obvyklé. Co znamená neprovázání stropní 
desky s trámem pod ní z pohledu dimenzování? 

Závěr: 

I přes uvedené připomínky hodnotím bakalářskou práci kladně a odpovídající k získanému vzděláni. 
Zejména oceňuji optimalizaci návrhu z pohledu maximální materiálové úspory. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum:  5. června 2017  Podpis oponenta práce………………………………… 


