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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Návrh a analýza železobetonové rámové skeletové konstrukce 

Autor práce: Jakub Brázdil 

Oponent práce: Ing. Michal Požár, Ph.D. 

Popis práce: 

Bakalářská práce se zabývá návrhem monolitické rámové konstrukce o třech podlažích a čtyř 

polích. Konkrétně jsou navrženy příčel, sloup a základová patka na mezní stav únosnosti. 

Mezní stav použitelnosti není řešen. Je nakresleny výkres tvaru objektu a pro počítané prvky 

i výkresy výztuže. Vnitřní síly jsou počítané programem IDEA StatiCa. Statický výpočet a výkresy 

jsou vypracované na počítači. 

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: 

Sloupy rámu jsou čtvercového průřezu. Bylo by možné navrhnout jiný, vhodnější tvar průřezu? 

Z jakého důvodu není konstrukce posouzena na mezní stav použitelnosti? 

V protokolech výpočtu je uvedená životnost konstrukce 50 let. Jaká je návrhová životnost 

konstrukcí pro řešený typ budovy podle české národní přílohy? 

Statický výpočet: 

Objasněte prosím hodnotu u stálého zatížení od obvodového pásu 3,5x0,4x6,8=9,5 kN/m.  

Zatížení od ZS5 Sníh je uvažováno jako spojité rovnoměrné. Pokud je nejvyšší stropní 

konstrukce trámová, tak zatížení má být přepočtené na bodové síly působící v místě trámů. 

Zatížení od větru je uvažováno jako spojité rovnoměrné na celou výšku obvodového plášťě. 

Popište prosím, jaký typ obvodového pláště takové přenesení zatížení zabezpečí. Proč není 

uvažován vítr na atiku a proč po vetknutí (pod úroveň terénu)? 

Šachovnicové rozmístění proměnného zatížení vyvodí maximální ohybový moment na příčli. 

Platí toto pravidlo i pro výpočet maximální normálové síly na sloup? 
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V celém 38 stránkovém statickém výpočtu postrádám obrázky. Kromě obrázků zatěžovacích 

stavů, obálky M a V a interakčních diagramů nejsou žádné. 

U interakčního diagramu sloupu prosím doplnit omezení o minimální excentricitu. Vysvětlete 

prosím důvod tohohle omezení. 

Výkres tvaru: 

Výkres je nedostatečně okótován. Postrádám světlé vzdálenosti mezi sloupy, mezi trámy, mezi 

průvlaky, šířku trámů, šířku příčle a rozměry sloupů.  

Postrádám celkový řez konstrukci přes všechny podlaží. 

Měřítko 1:150 je moc velké. V budoucnu bych doporučil volit měřítko 1:50. 

Výkresy výztuže: 

Výkres výztuže příčle: 

Délka zavedené do podpory u dolní výztuže je 100 mm. Správně je minimálně 100 mm ale taky 

10 profilů, co je pro profil 20 mm 200 mm.  

Jaký je rozdíl mezi položkami 16, 17, 18, 19 a 21. Pokud jsou tvarově a profilem stejné, měli by 

být sjednocené pod jednu položku. 

Výkres výztuže vnitřního sloupu a patky: 

Výztuž v řezech bych do budoucna doporučil kótovat standardně na osu prutu. 

Měřítko řezů je vzhledem k přehlednosti vhodnější volit menší a to 1:10. 

Délky úseků prutů je vhodné zaokrouhlovat na 5 mm. 

Existuje nějaký jiný způsob, jak zamezit křížení výztuže kromě zvýšení krytí na 60 mm? 

Chybí označení pracovní spáry patka-sloup, sloup-příčel. 

Třmínky se kreslí jednou tlustou čárou. Dvě tenké čáry vedle sebe jsou matoucí. 

Proč je výsledná hmotnost výztuže navýšená o 5% když je veškerá výztuž přesně definována? 

Závěr: 

Student Jakub Brázdil splnil zadání bakalářské práce. Svojí práci potvrdil vědomosti nabyté 

v průběhu studia. Práce je obsahem obdobná s projektem z cvičení ve třetím ročníku a to jen 

na průměrné úrovni. Bohužel své vědomosti samotnou práci moc nerozšířil, i když se 

domnívám, že prostor pro rozšíření vědomosti byl.  

Vzhledem k velkému množství chyb, nedodělků v kombinaci s poměrně lehkým tématem, 

vnímám práci jako průměrnou. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D / 2,5 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


