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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Statické řešení montované haly 

Autor práce: Jakub Koníček 

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

Popis práce: 

Student Jakub Koníček měl za úkol vypracovat stavební a konstrukční návrh prefabrikovaných 

prvků haly se zaměřením na řešení vaznic pomocí nelineárních programů. Řešení měl provést 

včetně nezbytné výkresové dokumentace, tj. výkresy tvaru a výztuže. 

Jako podklad pro řešení byla použita konstrukce skutečné skladovací haly projektované 

v letech 2017-2018. Nejprve byl proveden výpočet zatížení a následně statická analýza 

globálního modelu haly. Pro podrobnější analýzu byly vybrány dva prvky – vaznice V1 a 

stropnice ST1. 

Pro vaznici V1 byl proveden návrh výztuže a její optimalizace s ohledem na hmotnost prvku. 

Bylo vytvořeno několik strut and tie modelů, které byly mezi sebou porovnávány. Ve výpočtu 

byly zahrnuty i vylehčovací otvory. Nakonec bylo provedeno posouzení na MSÚ (mezní stav 

únosnosti) v ohybu a smyku, MSP (mezní stav použitelnosti), posouzení podporové oblasti a 

posouzení jednotlivých montážních fází při skladování, manipulaci, transportu a montáži. 

Pro stropnici ST1 byla také provedena optimalizace průřezu s ohledem na hmotnost prvku. 

Dále byla navržena předpínací síla, podrobně vypočteny ztráty předpětím (okamžité i 

provozní), posouzen MSÚ pro ohyb a smyk, včetně kontroly pomocí nelineárního výpočtu, 

MSP opět s kontrolou pomocí nelineárního výpočtu, posouzení podélného smyku, posouzení 

montážních stavů a posouzení podporových ložisek. 

Celá práce je pak doplněna výkresovou dokumentaci v prostředí CAD a teoretickým shrnutím 

problematiky posouzení tzv. D oblastí pomocí metody příhradové analogie (STM) a metody 

založené na polích napětí (SF). 

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: V textové části i statickém výpočtu se vyskytuje řada překlepů, 

zejména na straně 33 přílohy P4. Výhodnější hlavní výztuž pro vaznici V1 by bylo 5 profilů 

průměru 28 ve dvou řadách (spodní 3 a horní 2 profily). Odstraní se tím potřeba vynést 

prostřední profil ve druhé řadě a možná záměna mezi profily 25 a 28. 

Výkresová dokumentace: Ve výkrese výztuže vaznice V1 je nesoulad řezů C, D a E s pohledem - 

špatně uvedený průměr a počet vložky číslo 5, neoznačená vložka číslo 6, vložka číslo 6 nemá 

v řezu namalovanou oporu. Vložka 46, která není ve výkazu, se bude těžko ohýbat okolo trnu 

průměru 60 mm při jejím průměru 20 mm. I přes výpočet kotevních délek je kotevní délka 

diagonálních vložek číslo 13 až 16 poměrně malá. 

Ve výkrese výztuže stropnice ST1 by bylo vhodné nakreslit vložku 5 v axonometrii. 

V obou výkresech výztuže je špatně vypočteno kotvení třmínků, které má být desetinásobek 

průměru, minimálně však 70 mm. 

 

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

1. Použil jste vnitřní síly z globálního modelu haly do dílčích výpočtů vaznice V1 nebo stropnice 

ST1? 

2. Proč nebyla využita celá efektivní výška průřezu – předpínací lana mohly být níže? 

3. Vysvětlete, proč jste použil u stropnice ST1 předpínací lana v okolí těžiště průřezu? Šlo 

situaci vyřešit ještě jinak? 

4. Proč je velikost kotevního napětí jen 1185 MPa? Nešlo by použitím maximálního kotevního 

napětí ušetřit předpínací výztuž? 

 

Závěr: 

Předložená bakalářská pr61áce je svým předmětem a předloženým rozsahem v souladu s 

rozsahem požadovaným v zadání. Oponent chválí rozšíření statického výpočtu o řadu 

nelineárních analýz a rešeršní práci na shrnutí problematiky D oblastí do samostatné přílohy, 

které svědčí o dobré orientaci v zadané problematice. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

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


