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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce:   Statická analýza administrativní budovy 

Autor práce:   Michaela Golisová 

Oponent práce:   Ing. Jan Mašek, Ph.D. 

Popis práce:  

Cílem předložené bakalářské práce bylo zpracovat návrh a statickou analýzu prostorového 

výpočtového modelu administrativní budovy. Výpočtový model byl vytvořen podle vlastní předlohy 

v prostředí programu RFEM. 

 Samotná práce je členěna do tří obsahových celků. První z nich se zabývá stručným popisem 

geometrie výpočtového modelu. Orientačně jsou zde popsány rozměry hlavních nosných prvků 

konstrukce a předpokládaná třída použitého betonu. Interakce konstrukce s podložím není v práci 

patrně uvažována. Způsob modelování okrajových podmínek modelu není v práci rozveden. Samotný 

matematický model konstrukce není v práci popsán. Vlastnosti použitých typů konečných prvků 

nejsou uvedeny, stejně jako způsob modelování spojů konstrukčních prvků. 

 Následující část práce obsahuje popis vytvořených zatěžovacích stavů stálého, užitného 

a klimatického zatížení. Způsob výpočtu charakteristických hodnot zatížení podle ČSN EN 1991-1 je 

uveden. Pro ilustraci umístění zadaných zatížení v jednotlivých zatěžovacích stavech je použito 

bohužel nepříliš přehledných obrazových výstřižků z programu, případně jen ponecháno 

na představivosti čtenáře. Způsob kombinování dvaadvaceti vytvořených zatěžovacích stavů není 

v práci uveden. Automatickým vygenerováním vzniklo třiatřicet kombinací zatěžovacích stavů, jejichž 

skladba ani zdůvodnění není v práci rozvedeno. 

 Závěrem práce je pro každou skupinu použitých železobetonových prvků proveden 

automatický návrh nutné plochy výztuže prutových prvků a k práci jsou přiloženy programem 

vygenerované textové protokoly. Podoba skutečně navrženého vyztužení průřezů však není uvedena. 

Nutné vyztužení je uvažováno pro mezní stav únosnosti konstrukce. Samotný posudek však není 

v práci uveden. Z příloh není zřejmé, jaká kombinace zatížení je pro únosnost jednotlivých 

konstrukčních prvků rozhodující, či jaký je průběh vnitřních sil nebo napětí na posuzovaných prvcích. 

Připomínky k práci: 

Z bakalářské práce není zřejmý tvůrčí podíl studentky. Po zadání zatěžovacích stavů podle 

normového postupu práce spoléhá výhradně na samočinný chod programu. Statická analýza modelu 

není v práci nijak zpracována, přestože byla cílem práce. V práci není zmínka o průbězích vnitřních sil 

či napětí na posuzovaných konstrukčních prvcích.  

V práci není nijak zpochybněn, ručně zkontrolován, nebo vysvětlen způsob, jakým bylo 

při automatické analýze postupováno. Autorka uvádí: „Z existujících zatěžovacích stavů a jejich 

kombinací byly na posouzení vybrány ty, které si program zvolil za důležité pro dimenzování ploch 

výztuže. Po spuštění přídavného modulu program automaticky spustil výpočet podle ČSN EN.“  
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Práce se nezabývá způsobem návrhu konstrukce, nepopisuje postup vytváření 

matematického modelu, ale na druhou stranu se nevěnuje ani statické analýze konstrukce nebo 

vlastnímu návrhu a posouzení železobetonových prvků. Bakalářská práce obsahuje množství 

pravopisných a několik gramatických chyb, které spolu s výše zmíněným napovídají, že práce byla 

vytvářena v časové tísni. Je zřejmé, že práce postrádá jazykovou korekturu.  

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☐ ☒ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☐ ☒ 

 

Dotazy k práci: 

Autorku prosím o zodpovězení následujících dotazů: 

V bakalářské práci není zmínka o uvažovaných okrajových podmínkách modelu konstrukce. 

Zadání okrajových podmínek však bylo jistě v práci řešeno. Prosím o podrobnější popis vložených 

okrajových podmínek modelu. Také prosím o stručný komentář ke způsobu, jakým byly modelovány 

spoje konstrukčních prvků. 

Pro výpočtový model byly vytvořeny zatěžovací stavy podle ČSN EN a charakteristické 

hodnoty zatížení byly vloženy do softwaru. Prosím o podrobnější popis způsobu, jak bylo se 

zatěžovacími stavy dále zacházeno. Software patrně vypočetl návrhové hodnoty zatížení podle 

klasifikace každého zatěžovacího stavu vzhledem k normě a národním dodatkům. Jak byly zatěžovací 

stavy zavedeny do programu? Bylo ověřeno, jestli uvažované kombinace zatěžovacích stavů mohou 

vzniknout? 

V závěru práce je proveden návrh nutné plochy výztuže prutových prvků pro mezní stav 

únosnosti. U vybraného prutového prvku prosím o ukázku nebo komentář k tomu, která kombinace 

zatěžovacích stavů byla rozhodující a pro danou kombinaci zatížení prosím o ukázku průběhu 

vnitřních sil na zvoleném prvku. 

 

 

 

Závěr:  

Vzhledem k výše uvedenému bakalářskou hodnotím klasifikačním stupněm F/4 jako nevyhovující.  

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: F / 4 

Datum:      31. 5. 2019                                                             Podpis oponenta práce: ……………………………   


