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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Stropní železobetonová konstrukce 

Autor práce:  Kristýna Kučerková 

Oponent práce: Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D. 

Popis práce: 

Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce polyfunkčního domu, která 

sestává z lokálně podepřené železobetonové stropní desky a železobetonového sloupu. V souladu 

se zadáním je práce rozdělena na část textovou, kde jsou přehledně uvedeny základní informace 

o navrhované konstrukci, použité materiály a podklady, a na část přílohovou, která obsahuje popis 

statického řešení, stanovení zatížení a dimenzování vybraných prvků (stropní deska nad 1.NP, vnitřní 

sloup). Součástí přílohy jsou také výkresy řešených nosných prvků konstrukce. 

 

Po prostudování práce lze konstatovat, že veškeré požadované úkoly byly splněny. Student 

při zpracování práce prokázal znalost řešené problematiky, předkládané části práce jsou přehledné 

a srozumitelné. 

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 � � � � 

Připomínky a dotazy k práci: 

V předložené bakalářské práci neshledávám podstatné nedostatky. U statického výpočtu postrádám 

podrobnější vysvětlení vstupních veličin při výpočtu (např. VEd při dimenzování výztuže na protlačení) 

a grafické znázornění řešené části ve statickém výpočtu, které umožňují snazší kontrolovatelnost. 

Drobné chyby jak ve statickém výpočtu, tak ve výkresové dokumentaci přikládám nezkušenosti 

zpracovatele. 

 

Otázky či připomínky jsou spíše formálního charakteru, doplňující či osvětlující danou problematiku: 

- Při ověření výsledků z programu Scia Engineer porovnáním s ručním výpočtem je u metody 

součtových momentů uvedena shodná šířka sloupového a mezisloupového pruhu, což je 
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s ohledem na obdélníkové pole desky nesprávné (viz str. 22). U metody náhradních rámů 

postrádám podrobnější zpracování. Prosím o vysvětlení obou metod. 

- Výpočet stropní desky na protlačení není proveden zcela správně. Prosím o vysvětlení, jakým 

způsobem byly stanoveny posouvající síly VEd (viz str. 67; ze statického výpočtu není jasné)? 

Jakou plochu výztuže jste uvažovala pro stanovení stupně vyztužení při výpočtu stropní desky 

na protlačení (viz str. 70)? A jakým způsobem bylo stanoveno smykové namáhání kontrolního 

obvodu νEd, které je uvedeno shodnou hodnotou jako smyková síly VEd (viz str. 71)? 

- Návrh smykových lišt není vhodné provádět způsobem pro návrh smykové výztuže ve formě 

žebříčků. Při využití smykových lišt je vhodnější použít postup dle dokumentu ETA. 

- Při stanovení kotevních délek výztuží železobetonové desky je součinitel ovinutí přivařenou 

příčnou výztuží α4 uvažován hodnotou 0,7. Prosím o uvedení důvodu této hodnoty a zda je 

vzhledem k vázané výztuži tato úvaha správná? 

 

K výkresové dokumentaci mám následující připomínky: 

- ve výkrese č. 2 Výkres horní výztuže desky jsou některé shodné položky číselně odlišeny 

(např. pol. 12 a 13, resp. 15 a 16; 

- některé položky nemají přesné značení (neodpovídá značení ve výkrese a tvar ve výkazu 

výztuže). 

Závěr: 

Předložená bakalářská práce je na velmi dobré technické i grafické úrovni. Ve statickém výpočtu  

postrádám detailnější uvedení vstupních hodnot při posudcích, v přiložené výkresové dokumentaci 

neshledávám podstatné nedostatky. Drobné chyby pramenní z nezkušenosti zpracovatele práce 

a nemají v celkovém kontextu zásadní význam. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  3. června 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


