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Oponent:     Ing. Jiří Chalabala 
 
Oponent konstatuje, že autor Bc. Bronislav Zavadil splnil zadání diplomové práce 
v plném rozsahu.  
Vlastní výkresové části a následnému rozsáhlému statického výpočtu předcházela 
sumarizace použitých podkladů a výchozích technických listů. V této části 
zpracovatel práce shrnul a metodicky uspořádal použité vstupy pro zpracování 
diplomové práce. Tuto skutečnost oponent hodnotí kladně, neboť ukazuje souhrn 
znalostí, které zpracovatel práce získal a z čeho pak vycházel. 
Výpočtová část je značně rozsáhlá a posuzovaná problematika je zvážena prakticky 
ze všech úhlů pohledů. Tyto skutečnosti nejsou u diplomové práce na závadu, spíše 
naopak, neboť diplomant tím prokáže své znalosti.  
Diplomová práce také obsahuje zvážení i realizační části a optimalizování hmotnosti 
stropu pomocí kazet vložených do bednění. Z předložené dokumentace není zřejmé, 
zdali diplomant pokračoval dál i redukcí podporových momentů. Posouzení desky je 
kompletní, ale chybí posouzení kotevní oblasti, což je oblast diskontinuity, 
vyznačující se příčnými tahy, které je třeba vykrýt lokální měkkou výztuží. 
Oproti výpočtové části je grafické zpracování formou výkresové dokumentace slabší 
a to zejména v oblasti měkké výztuže, kde je pouze schéma výztuže. Chybí klasický 
armovák s výpisem výztuže. Více pozornosti je věnováno předpínací výztuži, ale i 
tady má grafické řešení své rezervy.  
 
V ústním vysvětlení práce doporučuji, aby zpracovatel diplomové práce zodpověděl: 
1) smysl pevné výztuže v předpjatém železobetonu, aby vysvětlil, zda li je tato výztuž 
nezbytná a zda li je možno ji nahradit např. výztuží rozptýlenou, tj. drátkobetonem 
nebo jiným způsobem. Vysvětlit namáhání kotevní oblasti (SaT model) a způsob 
řešení tohoto modelu. 
2)Dále by měl diplomant vysvětlit způsob provádění předepnuté železobetonové 
desky, tj. v jakém postupu bude kladena měkká a tvrdá výztuž. 
3)vysvětlit průběh podporových momentů a možnosti jejich redukování   
4) vysvětlit smykového namáhání desky v místě podepření a vysvětlil rozdíl mezi 
železobetonem vyztuženým měkkou výztuží a předepnutým železobetonem.  
5) Požádal bych diplomanta o vysvětlení změn v předpínací výztuži v závislosti na 
stárnutí a vytvarování konstrukce a v závislosti na změně teploty. 
6) Závěrem bych diplomanta požádal o vysvětlení použití předpínací výztuže bez 
soudržnosti a porovnání použití předpínací výztuže se soudržností. 
 
 

Závěr: 
Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou, logicky uspořádanou a kompletní. 
Klasifikuji ji stupněm A (číselná kvalifikace 1). 
 

 

V Brně dne 23. 1. 2013 
 

Ing. Jiří Chalabala 
 


