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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Zesílení panelového objektu 

Autor práce: Bc. Martin Sopúch 
Oponent práce: Ing. František Girgle, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší posouzení a související statické zajištění vybraných částí panelového 

objektu bývalého internátu, který byl v osmdesátých letech realizován v systému T06B-KDU R. 

Je navržena adaptace původní dispozice a s tím související realizace nových otvorů, případně 

rozšíření stávajících, a též nadstavba jednoho nového podlaží. V práci je také řešeno zajištění 

v průběhu předchozího užívání nevhodně realizovaných konstrukčních zásahů negativně 

ovlivňujících statickou spolehlivost objektu. Součástí práce je technická zpráva, statický 

výpočet a výkresy vybraných detailů zajištění ve stupni prováděcí dokumentace. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

1. Odbornou úroveň práce hodnotím jakou dobrou. Student zadanou problematiku řeší 

na dostatečné odborné úrovni. Statické zajištění je realizováno několika odlišnými 

způsoby (využití FRP materiálů, ocelové bandáže, vkládání válcovaných profilů apod.), 

kdy každý vyžaduje specifický přístup k návrhu. Taktéž pro spolehlivý popis chování 

řešeného objektu bylo zcela nezbytné seznámit se podrobně s dostupnou 

dokumentací tohoto typu panelové soustavy (styky, jednotlivé dílce, zajištění 

prostorové tuhosti). Kladně hodnotím též uvedené technologické postupy realizace 

zajištění. Naopak nedostatky spatřuji především v chybném postupu návrhu FRP lamel 

či problematickém řešení zajištění některých detailů. 

2. Využité metody a postupy považuji za vhodně zvolené. Výsledkem je komplexní řešení 

statického zajištění poměrně rozsáhlé panelové konstrukce. 

3. Diplomant vhodně využil dostupnou literaturu a to nejen českou, ale též zahraniční. Je 

třeba upozornit, že musel též zručně využít velké množství archivní dokumentace. Ne 

všechny podklady jsou však, dle mého názoru, řádně citovány. 
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4. Práce je na dobré grafické i jazykové úrovni. Výkresová dokumentace je zpracována 

podrobně. V textech práce jsou dílčí formulační nepřesnosti, překlepy či chyby, avšak 

tyto významně nesnižují odbornou úroveň. Postrádám schéma řešených detailů/částí 

konstrukce, které by usnadnilo orientaci v textu i statickém výpočtu. 

5. Zadání práce je dle mého názoru naplněno. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky: 

- Ve statickém výpočtu není uvedeno statické schéma řešených částí konstrukce – nelze 

tak ověřit uvážené okrajové podmínky (např. způsob modelování styků panelů, podpor, 

atd.) ani aplikaci zatížení na konstrukci. 

- Dle mého názoru nebylo při stanovení účinku větru uváženo zvýšení výšky stavby 

o plánovanou nástavbu. 

- Chybně je stanovena účinná výška dfi při požární návrhové situaci a v důsledku tedy 

i ohybová únosnost MRd,fi (např. strana č. 30 SV). 

- Návrh zesílení stropních panelů externí CFRP výztuží je chybný. Nevhodně je stanoveno 

maximální přípustné napětí v lamele (dle postupu platného pro vnitřní FRP výztuž, 

nikoliv pro externí lamelu); není uváženo omezení přetvoření v lamele. Při stanovení 

výsledné ohybové únosnosti MRd nejsou zohledněny fáze působení zesilovaného 

průřezu a především není zajištěna rovnováha sil na průřezu!! 

- Při návrhu zajištění otvorů válcovanými profily je předpokládána jejich plastická 

únosnost. Tento předpoklad vyžaduje významnou deformaci zesilovaného prvku. 

- Výkresová dokumentace je zpracována pečlivě, avšak v některých výkresech chybí 

značení detailů, resp. jsou vykresleny neodpovídající řezy (např. na výkrese zajištění 

ZS7) a také chybně značeny položky. 

Dotazy: 

- Zesílení ZS6 – na základě jakých předpokladů bylo navrženo dodatečné spojení dvojice 

sousedních panelů nad stávajícím ocelovým rámem? Je možno, aby styk této dvojice 

panelů ve stávajícím stavu přenášel vznikající namáhání dle modelu (str. 70/71 

statického výpočtu)? Působící zatížení od nového/navrhovaného stavu způsobuje cca 

obdobné namáhání detailu při srovnání se stávajícím stavem. 

- Jak bylo při návrhu zesílení nadpraží otvorů za pomoci tyčové výztuže z oceli S235 

(svislé pruty smykového zesílení) uváženo, že část kapacity/únosnosti prvku je využita 

na jeho aktivaci nahřátím na cca 90°C? 

- Jaká je při návrhu zesílení CFRP lamelami SIKA CarboDur požadována minimální tahová 

pevnost podkladu získaná z odtrhové zkoušky? V textu je tento údaj uveden 

rozporuplně. 

- V práci je stanoven požadavek na požární odolnost řešených prvků R45. Jaká je dle 

Vašeho názoru maximální přípustná teplota na povrchu lamely, resp. v místě kontaktu 

lamela/beton?  

Závěr: 

Po prostudování práce lze konstatovat, že úkoly požadované zadáním byly splněny. I přes výše 

uvedené připomínky se předložená práce jeví jako dobře zpracovaná a doporučuji ji tedy k 

obhajobě. Práci hodnotím stupněm C. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 21. 1. 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


