
 Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

1 / 2 

Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Prefabrikovaný bytový dům ze stěnových panelů 

Autor práce: Martin Dobrovodský 

Oponent práce: Ing. Jan Koláček, Ph.D. 

Popis práce: 

Student Martin Dobrovodský měl za úkol vypracovat stavební a konstrukční návrh prvků 

objektu a v rámci řešení provést nezbytnou výkresovou dokumentaci (výkresy tvaru a 

výztuže). 

Jako podklad pro řešení byl použit pěti podlažní bytový dům s příčným stěnovým systémem, 

kde je řada prvků prefabrikovaných. Pro detailnější řešení bylo vybráno 6 stropních panelů 

(P2, P3, P5, P6, P9 a P11), dvě schodišťová ramena (SCH1 a SCH2) a dva stěnové panely (W5 a 

W11). 

Pro stropní panely bylo stanoveno zatížení, následně spočteny kombinace a proveden výpočet 

vnitřních sil (ručně i pomocí softwaru). Dále byla navržena a posouzena výztuž na ohyb a 

smyk, vyřešen mezní stav použitelnosti – posouzení šířky trhlin (pouze softwarem bez ověření 

ručním výpočtem) a průhybu, a nakonec byly posouzeny výrobní stadia a nadimenzovány 

úchyty. 

Pro schodišťová ramena bylo stanoveno zatížení, následně spočteny kombinace a proveden 

výpočet vnitřních sil (ručně i pomocí softwaru). Dále byla navržena a posouzena výztuž na 

ohyb a smyk, vypočten průhyb a posouzeny úchyty. 

U stěnových panelů bylo stanoveno zatížení, vypočteny kombinace, navržena a posouzena 

svislá i vodorovná výztuž, posouzeny výrobní stadia a nadimenzovány úchyty. U stěnového 

panelu W11, který v sobě má dveřní otvor, byla nadimenzována výztuž okolo otvoru, která 

byla posouzena v programu IDEA STATICA. 

Celá práce je pak doplněna výkresovou dokumentaci v prostředí CAD složená z kladečského 

výkresů stropních panelů a výkresů výztuže všech počítaných prvků. 

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Statický výpočet a textová část: Ve statickém výpočtu je u deskových prvků, např. u P2, počítáno 

v jednotkách kN/m místo kN/m2. Obecně u všech prvků ve statickém výpočtu by měl být lépe 

popsán výpočtový model, včetně podepření a uvedení rozpětí (zejména u prvků počítaných 

jako spojitý nosník nejsou jasná rozpětí jednotlivých polí). Každý prvek ve statickém výpočtu 

by měl končit schématem výztuže. U výpočtu průhybu je nešťastně použit symbol beta jako 

ohybová tuhost průřezu, kterou lze zaměnit se součinitelem beta zohledňujícím vliv doby 

trvání zatížení, který není nikde uveden. Celkově je statický výpočet hůře přehledný. 

Výkresová dokumentace: Vložku číslo 7 ve výkresu tvaru a výztuže stěnového panelu W5 by bylo 

vhodné provést z více vložek. 

 

Student by mohl v rozpravě nad bakalářskou prací odpovědět na následující otázky: 

1. Vysvětlete termín hlavní moment, který je použit na straně 53 u prvku P11? 

2. Jak jste vypočítal tíhu dlažby a schodišťového stupně u schodišťového panelu SCH1 

na str. 59? 

3. Vysvětlete postup výpočtu ověření šířky trhlin přímým výpočtem. 

 

Závěr: 

Předložená bakalářská práce je svým předmětem a předloženým rozsahem v souladu s 

rozsahem požadovaným v zadání. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 15. 6. 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


