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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Bodově podepřená železobetonová deska 

Autor práce: Kristýna     F I K E J S O V Á 
Oponent práce: Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. 

Popis práce: 

Cílem bakalářské práce byl návrh a posouzení vybraných částí ŽB vícepodlažního objektu - 
stropní deska, trámy, sloupy a schodiště. Vnitřní síly byly získány pomocí výpočetního programu 
Scia Engineer. K jednotlivým prvkům byly vypracovány výkresy 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: 

Statická část 
- Nikde není popis modelu – jedná se o 3D model celého objektu, nebo jen 3D model stropní 

konstrukce vybraného podlaží se žebry, nebo jsou prvky modelovány každý zvlášť (viz 
statické schéma trámů str. 9)? Nejsou definovány uvažované okrajové podmínky. Velmi 
podivně uvedené rozměry počítaných prvků (str. 9  - „výška trámu 550mm, v jednom případě 
650 mm“ atd.) Není jasné, ve kterém podlaží je dimenzováno. 

- Str 15 – „Moment v poli jsem zvětšila o 10%, nad sloupy jsem provedla redukci, nad stěnami 
ne…“  - můžete prosím vysvětlit, co Vás vedlo k tomuto postupu? Jak je ověřena míra 
redistribuce? Totéž se opakuje u desky str. 62, u schodiště str. 71. 

- Můžete vysvětlit, co znamená bt ve výrazu pro stanovení minimální plochy výztuže a jak se 
stanoví? Uveďte správný výpočet pro průřezy trámů v poli ve Vaší práci. 

- Trámy – v každém trámu je jiný průměr výztuže, někdy i v rámci jednoho průřezu, je použito 
10, 12, 14, 16, 18, 20 – z hlediska provádění ne zcela vhodné 

- str. 33 – „trám T4 jsem musela rozměrově zvětšit ….“ – je tedy provedena úprava jeho rozměrů 
i v modelu a dimenzování na ohyb?     Můžete vysvětlit následující větu „Nad trámem T4 je 
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větší moment….“ A co plyne z výpočtu? Posouvající síla z modelu VEd = 948,78kN byla 
zmenšena a posouzení provedeno na VEd = 314,49kN? Můžete vysvětlit? 

- Kotvení horní výztuže – str. 47, uvedeno dobré podmínky soudržnosti. Můžete vysvětlit, kdy 
je uvažováno s dobrými a špatnými podmínkami a jejich vliv na kotvení? 

- Deska – nejsou vykresleny průhyby, vždy jsou za sebou uvedeny dva obrázky jedné veličiny, 
např mxd

+, průběhy pokaždé jiné, přitom stejná veličina, stejná škála. Můžete vysvětlit? 
- Str. 60 „Maximální momenty vznikají ve středu sloupů, moment jsem vykryla příložkami“ Jakým 

způsobem je v modelu definována okrajová podmínka pro sloup? Je momentová špička ve 
středu sloupu skutečná a je nutno ji vyztužovat? 

- Můžete vysvětlit princip „rámové metody ve Scia 2D“, jak uvádíte na straně 60? Proč jste 
neprovedla ověření vnitřních sil „ruční“ zjednodušenou metodou? 
 

Výkresová část 
- výkres tvaru – nejsou dodrženy zásady zakreslování – tloušťky čar, šrafování. Nejsou 

zakótovány sloupy, není zcela zřejmé, zda šířka sloupu je totožná s šířkou trámu, u každého 
trámu to vypadá jinak. 

- Výkres sloupu – jak byla stanovena délka styku nosných výztuží a proč jsou rozdílné délky 
v hlavě a patě sloupu? 

- Výkresy trámů – ve výkresech je zakreslena zkracovaná dolní výztuž. Jak bylo provedeno 
zkrácení, ve statickém výpočtu není přiloženo rozdělení materiálů. Proč je u prostého 
nosníku vyztužení nesymetrické? 

Závěr: 

Statický výpočet je méně přehledný, chybí v něm obrázky, které by mnohdy vysvětlily nebo doplnily 

chybějící informace. Technická zpráva je velmi úsporná. Grafická úroveň výkresové dokumentace 

je velmi dobrá.  

Autorka práce prokázala znalosti z oblasti stavební mechaniky, železobetonových konstrukcí a jejich 

praktické využití. Při řešení práce využívala specializovaných výpočetních i grafických programů. 

Prokázala, že umí pracovat samostatně. Kvalita práce je zřejmě poznamenána časovou tísní. 

Předložený projekt vyhovuje požadavkům na bakalářskou práci, byl proveden v souladu se zadáním 

obsahem i rozsahem. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 12.06.2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


