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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Řešení vybraných detailů betonových konstrukcí s využitím 

FRP výztuže 

Autor práce: Bc. Juraj Lagiň 

Oponent práce: Ing. Anna Matušíková 

Popis práce: 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické části práce se student 

zabývá metodami posuzování rámových styčníků vyztužených běžnou ocelovou výztuží ale i 

kompozitní FRP výztuží. Student v práci rozebírá metodu Strut and Tie, která je popsána 

v Eurokódu. Upozorňuje na fakt, že použití této metody pro konstrukce vyztužené FRP výztuží, 

tak jak je popsána v Eurokódu, není úplně vhodné a je třeba metodu modifikovat. Ve své 

diplomové práci srovnává pohled na zmiňovanou metodu dle americké normy ACI 318, 

kanadské normy CSA S806 a odborných studií provedených na toto téma ve světě. Cílem jeho 

práce je porovnat výsledky experimentu provedeného na stavební fakultě s výsledky 

získanými výpočtem daného rámového styčníku pomocí metody Strut and Tie i nelineárním 

výpočtem řešeným v programu Atena. 

Ve druhé části práce řeší student statický výpočet betonové nádrže s rozdílnou teplotou 

náplně nádrže, vyztužené ve dvou variantách – betonářskou výztuží a výztuží FRP. Ke 

statickému výpočtu je zpracována technická zpráva a výkresy tvaru a výztuže betonové 

nádrže. 

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 kladně. Student se v diplomové práci věnuje 

především oblasti FRP výztuže, což je dnes již poměrně známý materiál, ale pro svůj 

bezpečný návrh potřebuje jistou míru znalostí. 
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2. Pro posouzení rámových styčníků vyztužených běžnou výztuží byly použity známé 

výpočetní metody, které byly s určitou modifikací využity i pro výpočet rámových 

styčníků vyztužených FRP výztuží. Postupy a přístupy, které umožňují FRP materiál 

používat v konstrukcích, se liší napříč kontinenty (státy) a stále se vyvíjí. Není 

jednoduché se v těchto přístupech a metodách zorientovat. 

3. Pro návrh konstrukcí vyztužených FRP výztuží je nezbytné projít množství běžně 

nepoužívané literatury. Orientaci v cizojazyčném odborném textu a interpretaci 

získaných poznatků hodnotím taktéž pozitivně. 

4. Formální a grafická úroveň práce je vzorná. Text je přehledně uspořádán a rozdělen do 

kapitol. Použité obrázky a zdroje literatury jsou pečlivě popsány. 

5. Zadaní rozsahu a obsahu práce je dodrženo, místy jej práce i překračuje. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky: 

 Autor práce uvádí, že většina experimentálních vzorků selhala, nečekaně, z důvodů 

špatné soudržnosti výztuže (jak vzorky s ocelovou výztuží, tak vzorky s FRP výztuží). 

Cílem práce bylo porovnat hodnoty únosnosti prvků experiment/výpočetní metody. 

Jelikož experimenty nevyšly úplně podle představ, byla bych opatrnější i při tvoření 

závěrů, která metoda je vhodná a která ne, pro výpočet dané konfigurace styčníku.  

 

Dotazy: 

 Student ve své práci na str. 116 (4. odstavec) uvádí, že rozdílné hodnoty únosnosti 

prvku při porovnání experiment versus nelineární výpočet jsou způsobeny 

nedostatečným zajištěním polohy výztuže v experimentálním vzorku. Jak se změnila 

poloha výztuže v experimentálním vzorku oproti předpokladu? V práci jsem bohužel 

tuto informaci nenašla, i když autor uvádí, že je uvedena v podkladech. Rozdíl 

únosnosti experiment/nelineární výpočet se liší o 25%, což mi přijde hodně. 

 Co udělat lépe proto, aby docházelo k porušení experimentálních vzorků dle 

požadavků? 

Závěr: 

Po prostudování práce lze konstatovat, že úkoly požadované zadáním byly splněny, místy je 

práce překračuje. Předložená diplomová práce je odborná, obsáhlá, nadstandardně 

zpracovaná a je vidět, že student při jejím zpracování podstatně rozšířil znalosti nabyté při 

studiu. Statický výpočet zvolené konstrukce je přehledný a dobře kontrolovatelný. Stejně tak 

výkresová část. K práci nemám žádné výhrady, proto ji hodnotím stupněm A. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A 

Datum: 19. ledna 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


