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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Železobetonová nádrž 

Autor práce: Bc. Erika Laurinyeczová 
Oponent práce: Ing. Radek Šiška 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší návrh, statické posouzení a výkresovou dokumentaci monolitické 

železobetonové nádrže a jejího zastřešení monolitickou železobetonovou kopulí s předepnutým 

věncem. 

Hodnocení práce: 

 
V

ýb
or

né
 

V
el

m
i d

ob
ré

 

D
ob

ré
 

N
ev

yh
ov

uj
íc

í 

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentá ř k bod ům 1. až 5.: 

Výpočtový model nosné konstrukce je řešen po jednotlivých konstrukčních prvcích (nádrž, kupole), 

není tedy zohledněna interakce jednotlivých konstrukčních částí. Vzhledem k možnostem dnešních 

výpočetních programů a hardwarovému vybavení by bylo vhodné konstrukci modelovat jako celek, 

tzn. větší přiblížení se reálnému chování konstrukce. 

Ve statickém výpočtu je velmi detailně zpracováno posouzení jednotlivých částí konstrukce pomocí 

interakčního diagramu. Statický posudek podrobně řeší vliv teplotních účinků a smršťování betonu 

na nádrž a kopuli. Ve statickém výpočtu je podrobně proveden výpočet ztrát předpětí kabelových 

tras přepínací výztuže ve věnci kopule. Statický výpočet neobsahuje posouzení únosnosti a sedání 

základové spáry, resp. jsem jej nedohledal. 

Statický model nádrže a kopule je nedostatečně zdokumentován - chybí použité prvky, tloušťky a 

dimenze jednotlivých prvků, parametry kloubů apod. Pro kontrolu výpočtových modelů by bylo 

vhodné vykreslit vnitřní síly a posunutí v základních zatěžovacích stavech.  

Diplomová práce je přehledně členěna do logických částí. Celý statický výpočet je zpracován 

v tabulkovém, resp. textovém editoru. Ve statickém výpočtu chybí zařazení obsahu. Takto je 
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ztížena orientace ve statickém výpočtu a jeho kontrola. Textová část stavebních postupů je 

nevelkého rozsahu, ale to je dáno malou praktickou zkušeností autora. 

Detail těsnění pracovní spáry nádrže „základová deska x stěna“ a detail uložení kopule na stěnu 

nádrže je umístěn ve výkresu stavebních postupů. Tyto detaily by měli být vykresleny v příloze 

P2.02 a P2.03. Výkresy výztuže jsou vykresleny včetně detailů vyztužení prostupů a vyztužení 

podkotevní oblasti. Výkresová dokumentace je zpracována ve vysoké kvalitě a svým obsahem 

odpovídá standardům pro výstavbu. 

Připomínky a dotazy k práci: 

V rámci obhajoby práce by měl student zodpovědět následující dotazy: 

Jak byla volena křivost oblouku kopule? 

Byla ve statickém výpočtu uvažována podzemní voda a jak se určí zemní tlak v klidu nesoudržné 

zeminy pod hladinou zemní vody? 

Jaké jsou další varianty těsnění pracovní spáry - základová deska x stěna nádrže? 

Závěr: 

Diplomová práce svým obsahem splňuje požadavky vymezené v jejím zadání. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  28. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


