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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: STATICKÉ ŘEŠENÍ MONTOVANÉ HALY 

Autor práce: Jakub Koníček 
Vedoucí práce: doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. 

Popis práce: 

Předmětem bakalářské práce bylo vypracovat stavební a konstrukční návrh prefabrikovaných 
prvků haly se zaměřením na řešení pomocí nelineárních programů. Řešení provést včetně 
nezbytné výkresové dokumentace (výkresy tvaru a výztuže). 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 
Student vycházel z projektu skutečné skladovací haly s poměrně vysokým užitným zatížením, které se 
běžně na obdobných halách nevyskytuje. Zaměřil se na alternativní návrh vybraných prvků 
železobetonové vaznice a předpjaté stropnice a jejich porovnání s původním řešením.  
 
Práce je přehledně členěná na čtyři části. První část je textová, která popisuje konstrukční řešení stavby, 
popisuje dané prvky, výpočtové modely a uvádí zhodnocení výsledků. Druhá část je výpočtová, třetí část 
výkresová a čtvrtá poměrně shrnuje teoretické poznatky k dané problematice.  
 
Těžiště práce spočívalo v návrhu a ve výpočtovém ověření daných prvků vaznice a stropnice. Je 
proveden jejich velmi podrobný statický výpočet. Oceňuji, že student provedl výpočty v několika 
výpočtových programech a v několika variantách. Výpočty vzájemně porovnával. Vytvořil modely ve 
výpočtovém programu SCIA Engineer (prutové, příhradové), v programu IdeaStatica (nelineární 
modely). Zajímavé je vytvoření řady příhradových modelů vaznice s náběhem. Jsou též ověřovány 
finální a montážní stádia prvků. Oceňuji, že kromě standardních modelů a výpočtů provedl i řadu svých 
originální modelů zejména s využitím nelineárního řešení. Ve statickém výpočtu je řešeno dimenzování 
z hlediska mezních stavů únosnosti i použitelnosti podle EN norem. V příloze P4 jsou uvedeny poměrně 
rozsáhlé teoretické předpoklady pro řešení daných prvků – to nebývá u bakalářských prací podobného 
zaměření obvyklé. 
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Statický výpočet i výkresová dokumentace jsou zpracovány přehledně na velmi vysoké úrovni. Student 
během zpracovávání zadaného úkolu pracoval průběžně, dovedl využívat odbornou literaturu 
a dostupné programové vybavení, a to jak pro statickou, tak i výkresovou část. Během semestru 
pravidelně docházel na dohodnuté konzultace.   
 
Práci bych spíše ale nazýval alternativním návrhem než optimalizací. Optimalizace je proces výběru 
nejlepší varianty z řady možností, která záleží na nastavených kritériích. Tady se navržena varianta 
porovnává s předchozí verzí. Je to tedy porovnání návrhů.  
 
Práce by vyžadovala důslednější kontrolu gramatiky a českého jazyka, obsahuje několik překlepů. 
 
Závěrem lze konstatovat, že student požadavky zadané v bakalářské práci splnil v plném rozsahu na 
vysoké úrovni. K práci proto nemám zásadních připomínek.  
 
Vzhledem k rozsahu práce doporučuji komisi v případě úspěšného obhájení uvážit zařazení práce do 
soutěže České betonářské společnosti o vynikající bakalářskou práci. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1,0 

Datum:  15. 06. 2020 Podpis vedoucího práce: 


