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Název práce: Statické řešení železobetonové konstrukce 

Autor práce:  Bc. Tomáš Zedník 
Oponent práce: Ing. Đorđe Čairović 

Popis práce: 

Diplomová práce je zaměřena na návrh vybrané části nosné železobetonové konstrukce 
dvoupodlažní budovy. Kromě návrhu a posouzení reprezentativní části budovy. Práce obsahuje 
i studii vhodnosti konstrukčního systému, která obsahuje celkem 15 různých konstrukčních 
řešení. 

Rozsah práce byl určen vedoucím diplomové práce (Ing. Martin Zlámal, Ph.D.).  

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: 

POZNÁMKY K TEXTOVÉ ČÁSTI: 

• Zdůvodněte výběr zvoleného konstrukčního řešení, vzhledem ke způsobu namáhání 
jednotlivých nosných prvků (např. tah v desce nad 1NP). Proč variantu předpjaté desky 
považujete za zbytečnou (str. 28 textové části)? 

• V textové části práce (str.15) je uvedeno, že stropní konstrukce působí jako táhlo. Prosím 
vysvětlete vhodnost/nevhodnost konstrukčního modelu, vzhledem k tomu že se jedná 
o železobetonovou nosnou konstrukci. 

• Z obrázků uvedených na str. 18-20 textové části není zřejmý způsob podepření (okrajové 
podmínky). Prosím vysvětlete. 

• Hodnota krycí betonové vrstvy je stanovena za předpokladu, že průměr výztuže je 
14 mm. Platí tato hodnota (30 mm) i pro větší profily (např. v návrhu použité Ø16, Ø18)? 
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• Ve statickém výpočtu a textové části práce často nejsou uvedeny jednotky, což je 
obzvláště důležité při použití nestandardních jednotek (např. kN/cm2 na str. 38). Jaký je 
důvod použití těchto jednotek v práci? 

• Na Obr. 4-20 na str. 52 v textové části jsou znázorněny účinné délky prvků, které jsou 
uvažovány v dalším výpočtu. Prosím zdůvodněte uvažované kloubové spojení a vetknutí 
v modelu konstrukce. 

• Na str. 55 textové části student uvádí, že „byl nucen navrhnout smykové třmínky 
až do poloviny výšky podlaží“. Prosím o vysvětlení. Je tento způsob vyztužení deskových 
konstrukcí smykovou výztuží běžný? 

• Na str. 57 textové části student uvádí, že „sloupy skořepiny posoudil jako plošný prvek 
na 1bm délky, jelikož nesplňují kritéria pro sloupy“. Prosím o vysvětlení. Jaký je rozdíl 
mezi návrhem/posouzením sloupu a skořepiny. 

• Na str. 60 textové části student uvádí, že „u všech svislých konstrukcí ve 2NP došlo 
k zavěšení na střešní skořepinu“. Prosím o vysvětlení. 

• Student dále uvádí že je „velice zklamaný“ s prací v softwaru RFEM, a to i z důvodu 
modelování konstrukce. Prosím o zdůvodnění tohoto názoru a uvedení rozdílu mezi 
tímto softwarem a jinými komerčně dostupnými produkty. 

• Práce dále obsahuje drobné chyby a překlepy, chybí číslování stran v obsahu. 

POZNÁMKY K PŘÍLOHÁM P1 AŽ P6: 

• Statický výpočet je obecně nepřehledný a nekontrolovatelný, protože chybí číselné 
dosazení použitých hodnot do vztahu. 

• Na str. 12 a 13 přílohy P1 je znázorněné statické schéma schodišťového ramene 1 jako 
prostý nosník. Prosím o upřesnění, za jakých podmínek je tato úvaha správná. 

• Na str. 14 přílohy P1 student uvádí, že je „průvlak je řešen jako oboustranně vetknutý 
nosník“. Odpovídá statické schéma reálnému chování prvku? Za jakých předpokladů byla 
stanovená jeho délka? Je způsob výpočtu zatížení od stropní desky správný? 

• Na str. 13 přílohy P2 jsou znázorněny průběhy základních momentů na desce mx a my. 
Chybí ale průběhy dimenzačních a/nebo krouticích momentů. Jaký je rozdíl mezi 
základními a dimenzačními hodnoty momentů? 

• Účinná výška skořepiny (15,3 cm) je stanovená např. na str. 3 přílohy P3. Z přiloženého 
není zřejmé, která výztuž je blíž k povrchu konstrukce. Prosím vysvětlete. Odpovídá tato 
hodnota výkresové dokumentaci? 

• Při posouzení prvků nevyžadujících návrh smykové výztuže, tlakové napětí v betonu 
vyvozené osovým zatížením nebo předpětím je omezeno podmínkou: 
σcp = NEd/Ac < 0,2 fcd. Jaký má význam kontrola této podmínky, když síla Ned je tahová? (viz 
např. str. 4 přílohy P3). 

• Na str. 5 přílohy P3 (a dále např. na str. 10) je stanovená hodnota ramene vnitřních sil 
4,77 cm (tloušťka konstrukce je 20 cm). Je tato hodnota stanovená správně? 

• Na str. 6 přílohy P3 (a dále i v ostatních přílohách práce, např. na str. 7 přílohy P4, na str. 
35 přílohy P6, na str. 6 přílohy P7, atd.) posouzení pomoci interakčního diagramu je 
nevyhovující. Prosím zdůvodněte, proč není průřez navržen tak, aby vyhověl v kritických 
průřezech konstrukce. 

• Na str. 8 přílohy P3 je vyztužení skořepiny označeno jako oboustranně Ø10/7,5. Tento 
zápis je docela neobvyklý. Jaký je důvod použití těchto jednotek v práci? 

• Použití vedlejších průměrů je nevhodné (např. Ø8, Ø10, Ø14, Ø16 a Ø18 při návrhu 
skořepiny). 

• Na str. 20-22 přílohy P3 je šířka trhliny stanovena bez ohledu na tahové namáhání 
konstrukce. Je tento přístup správný? 



 Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

3 / 4 

• Na str. 24 přílohy P3 student uvádí, že bylo „k my globálně přičteno 1,5 kNm od mxy“. 
Prosím zdůvodněte tento postup. 

• Na str. 4 přílohy P4 je návrhová hodnota normálové síly 50 kN (kladné znaménko značí 
tah). Tato hodnota neodpovídá výsledkům který jsou uvedeny na str. 6. Jaké hodnoty 
vnitřních sil (kombinace zatížení) byly použity při stanovení účinků prvního a druhého 
řádu? 

• Na str. 38 přílohy P4, student uvádí, že „ve všech rozích stěny bude rohová výztuž 
zesílena minimálně na profil 1Ø14 z obou stran stěny“. Prosím zdůvodněte. 

• Na str. 4 přílohy P4 je návrhová hodnota normálové síly 50 kN (kladné znaménko značí 
tah). Tato hodnota neodpovídá výsledkům který jsou uvedeny na str. 6. Jaké hodnoty 
vnitřních sil (kombinace zatížení) byly použity při stanovení účinků prvního a druhého 
řádu? 

• Na str. 5 přílohy P5 je stanovená hodnota únosnosti prvku bez smykové výztuže VRd,c 
jako -4,0538 kN. Podobná chyba se opakuje i v dalších posudcích. Jaký má význam 
záporné znaménko? 

• Vysvětlete, jak maximální a minimální hodnotě Ned odpovídají stejné hodnoty Ved a Med 
(str. 6 přílohy P5). Dále je uvedeno že se jedná o posouzení navrženého průřezu pomocí 
interakčního diagramu. Interakční diagram ve statickém výpočtu (příloha P5) není. 

• Na str. 11 a 12 přílohy P5 jsou zvýrazněny hodnoty faktoru bezpečnosti. Proč je tento 
koeficient stanoven pro jednotlivé zatěžovací stavy, a ne pro kombinace zatížení (včetně 
vlivů I. a II. řádu)? Vysvětlete jeho význam a upřesněte způsob návrhu a posouzení 
sloupů. 

• Na str. 5 přílohy P6 student uvádí: „Posuzované prvky jsou v FE modelu vymodelovány 
jako plochy, proto je nutné dimenzovat třmínky na výslednou sumu základních vnitřních 
sil nxy v místě cca 1,5b od uložení průvlaku.“ Zdůvodněte prosím toto tvrzení. Vysvětlete 
nutnost modelovaní průvlaku pomocí plošných prvků a uvažovaný způsob redukce 
posouvající síly. 

• Na str. 6 přílohy P6 je stanovená hodnota smykové únosnosti prvku se smykovou výztuží 
VRd,s 2033,3 kN. Je tato hodnota správná? Proč je smyková únosnost VRd,s cca 8x větší než 
hodnota posouvající síly Ved 255,9 kN? 

• Na str. 10 přílohy P6 (a dále i např. na str. 5 přílohy P7) je uvažována hodnota posouvající 
síly Ved nulová. Prosím zdůvodněte. 

• Mají kroutící momenty mxy zobrazené na str. 44 přílohy P6 vliv na návrh a posouzení 
prvku? Pokud ano, prosím upřesněte jakým způsobem byly do návrhu zahrnuty. 

POZNÁMKY K VÝKRESOVÉ ČÁSTI: 

• Uvažovaná krycí vrstva (viz schéma krycí vrstvy dolní a horní výztuže) neodpovídá 
statickému výpočtu (viz např. str. 3 přílohy P3). Hodnota 30 mm je vztažená k rozdělovací 
(horizontální) výztuží, nikoliv k hlavní nosné (vertikální) výztuži. Uvedená hodnota 
nekoresponduje s výpočtem v textové části práce. 

• Třmínky se ve výkazu výztuže zpravidla kreslí v otevřeném tvaru a často ve větším 
měřítku oproti hlavnímu měřítku výkresu, nikoliv bez měřítka. 

• Vyztužení horního a dolního líce desky se obvykle nekreslí do stejného výkresu. 
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Závěr: 

Přesto, že práce obsahuje výše uvedené chyby a nedostatky, je důležité zmínit, že byla 
zpracována v poměrně velkém rozsahu. Zadání práce považuji za splněné. Chválím studenta 
za vypracování teoretické části práce a srovnání různých řešení konstrukčního systému, 
nicméně postrádám lepší zdůvodnění výběru vhodné varianty, detailnější popis modelů včetně 
okrajových podmínek a přehlednější návrh vybraných částí nosné konstrukce. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 26.1.2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


