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Název práce: Optimalizace průřezu a vyztužení střešního vazníku 

Autor práce: Miroslav Odvárka 

Oponent práce: Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce se primárně zabývá optimalizací tvaru průřezu železobetonového vazníku. Student 

vytvořil v programovém systému MS Office Excel optimalizační algoritmus využívající modul 

„řešitel“, konkrétně byla použita gradientní metoda. Hlavním kritériem byla cena a splnění 

podmínek pro mezní stav únosnosti a použitelnosti. Optimalizovaný nosník je součástí 

montované vícelodní haly.  

Student provedl návrh a posouzení vazníku, jehož rozměry byly určeny pomocí předběžných 

empirických vztahů, jako druhou variantu provedl posouzení optimalizovaného průřezu. Obě 

varianty porovnal a provedl závěr. Pro obě varianty nosníku vypracoval výkresovou 

dokumentaci (výkres tvaru a výztuže). 

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: 

Připomínky k textové části: 

 V textu se vyskytují formální a věcné chyby, např. str. 11 vztah (2) pro výpočet ceny 

betonu, str. 12 vztah (5) pro výpočet objemu betonu, vztah (6) pro výpočet celkového 

objemu výztuže. Jsou tyto vztahy použity také ve vlastním algoritmu? 

 V práci je zavedena řada zjednodušujících předpokladů, např. se uvažuje konstantní 

tuhost nosníku po jeho délce. Ověřil jste, jak velký vliv má toto zjednodušení? 

 Ve statickém posouzení chybí porovnání únosnosti ve smyku s hodnotou od zatížení. 
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 Ve výpočtech jste na některých místech (např. při výpočtu charakteristik ideálního 

průřezu a při určení únosnosti ve smyku) neuvažoval, že průřez je namáhán také 

normálovou silou (i když malou), byl to záměr?  

 

Připomínky k výkresové části: 

 Ve výkresové dokumentaci jsem nenašel popis, typ a způsob osazení prvku pro 

manipulaci s vazníkem. 

 Stykování podélných vložek máte kresleno v jednom řezu, ale v textu píšete, že se má 

stykovat ve dvou řezech, může to být zmatečné. 

 Popisné informace nejsou dostatečné: třída tažnosti výztuže, upřesnění technické 

normy, úpravy hran a povrchu montovaných prvků, kolik počet vykazovaných vazníků, 

apod.  

 

Závěr: 

Student vypracoval bakalářskou práci v souladu se zadáním, práce je vyhovující rozsahem i 

obsahem. Kladně hodnotím, že student zpracoval téma, které značně přesahuje rozsah běžné 

výuky bakalářského studia. Prokázal více než dostatečně znalosti z oblasti betonových 

konstrukcí a stavebné mechaniky, které aplikoval na konkrétní úloze optimalizace. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B 

Datum: 4. 6. 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


