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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Nosná konstrukce ŽB a zděného vícepodlažního objektu 

Autor práce: František Fojtek  

Oponent práce: Doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. 

Popis práce: 

Student ve své práci řešil vybrané prvky železobetonové skeletové konstrukce s lokálně 

podepřenými stropními deskami. Pro každý prvek za účelem získání vnitřních sil vytvořil 

odpovídající model ve výpočetním software (SCIA Engineer). Řešil vyztužení lokálně podepřené 

desky, pro kterou použil 2D model desky se simulací podepření desky pomocí sloupů. Vnitřní 

síly (momenty) ověřil pomocí zjednodušené metody náhradních rámů. Je nadimenzovaná 

výztuž na ohybové momenty, řetězové zřícení a protlačení desky kolem sloupů. Pro 

dvojramenné schodiště vytvořil samostatný prostorový model. Vnitřní síly sloupu (nejvíce 

namáhaného) byly získány na 3D modelu celé konstrukce, sloup je posouzen na kombinaci 

normálové síly a ohybových momentů ve dvou směrech samostatně. 

Ke všem vyjmenovaným prvkům jsou vykresleny výkresy výztuže. Vodorovné (šikmé) prvky 

posoudil na průhyb pomocí limitní štíhlosti.   

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: 

Textová část je stručná, ale dostatečně vystihuje podstatu práce. Obsahuje gramatické chyby. 

Není jasné, proč bylo zatížení užitné v celých prostorách uvažováno jako pro přístupové plochy 

C3. 

Statický výpočet: 

 V zatěžovacích stavech desky nejsou uvedeny reakce schodiště od zatížení užitného. 

 V D2 modelu desky chybí uložení desky na podélnou schodišťovou zeď. 
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 Není zohledněna změna účinné výšky desky při posouzení výztuže v případě použití 

různých profilů (12 a 16). 

 U prostorového modelu není popsán způsob vytváření zatěžovacích stavů od zatížení 

užitného a větru pro získání extrémních účinků na sloup.  

 Únosnost sloupu by měla být posouzena i na kombinaci momentů působících v obou 

směrech současně, nikoliv pouze pro oba směry samostatně. 

Výkresy: 

 Ve výkresu tvaru je v řezu nesmyslně ukončena podesta – není zřejmé její uložení, chybí 

otvor pro vstup do výtahu, ztužující věc je zakreslen čárkovaně, ačkoliv se jedná o hranu 

viditelnou v bednění. 

 Výztuže v desce nad sloupy jsou příliš krátké, zejména pokud se jedná o doplňující výztuž 

profilu 16, která tvoří více jak 50 % celkově navržené výztuže (například položka 45 místo 

4,36 m je dlouhá jen 2,75 m atd.). 

 Jakou funkci mají příložky položka 47 profilu 16, které nejsou řádně zakotveny a jsou 

příliš krátké?  

 U některých položek není zřejmá poloha a počet prutů (při tomto způsobu popisu by 

bylo těžké rozmístit správně počty výztuží na dané místo). 

 Výztuž na řetězové zřícení se doporučuje stykovat mimo sloup a vystřídaně (ne všechny 

pruty na jednom místě).  

 Část desky mezi výtahovou šachtou a šachtou pro instalace mezi ztužujícími stěnami o 

rozpětí 1 m je zbytečně hodně a složitě vyztužená (nahoře i dole). Nač tolik příložek na 

kotvení (položka 48), když výztuž je téměř nevyužita? 

 Ve výkrese schodiště v podélném řezu chybí popis výztuží. 

 Ve sloupu jsou zhuštěné třmínky pod stropem na zbytečně velkou délku. 

Dotazy: 

 Jaké vnitřní síly vznikají v konstrukci schodiště? Byly při dimenzování zohledněny? 

Závěr: 

Student na své bakalářské práci prokázal schopnost samostatně pracovat a doplňovat si své 

znalosti, a to zejména při vytváření matematických modelů ve výpočetním programu a jejich 

vyhodnocování. Statický výpočet je přehledný, rozčleněný do části psané ručně doplněné o 

protokoly výstupů z výpočetního programu a o protokoly k dimenzování vytvořené v MS Excel. 

Při psaní statického výpočtu mohl být kladen větší důraz na estetickou stránku (optické členění, 

text vypadá příliš jednolitě). Výkresy jsou přehledné.  

V práci jsou nedostatky, které převážně pokládám za ne příliš významné kromě nedostatečné 

délky výztuží nad sloupy. Hodnotím práci jako velmi dobrou. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 17. 6. 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


