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Předkládaná bakalářská práce byla vypracována na téma: „Železobetonová konstrukce 

skladovací haly“. 

Práce má celkový rozsah 11 stran textu zadání + 54 stran statického výpočtu, který je 

rozdělen do 12 dílčích kapitol. V kap. 1 a 2 student uvádí přehled použitých SW a metod 

použitých při výpočtu, dále v kap. 3 je stručně pojednáno o geotechnických poměrech 

staveniště. V kap. 4 jsou uvedeny součinitele uvažované ve výpočtu dle ČSN EN 1990 a je 

také zmíněn návrhový přístup 2 pro návrh základových konstrukcí - pilot. Kapitola 5 uvádí 

výčet materiálů použitých v nosných konstrukcích a použitou literaturu v kap. 6. Zatížení 

klimatickými účinky sněhu, větru a seismicitou je shrnuto v kap. 7. V kap. 8 – 12 jsou 

uvedeny statické návrhy jednotlivých řešených konstrukcí řešených v rámci bakalářské práce 

(vaznice Va1; průvlaky P1 a P2; krajní a vnitřní sloup; monolitický kalich a piloty P1 a P2). 

Jako poslední část bakalářské práce je zařazena výkresová dokumentace všech řešených 

konstrukcí. 

Nejcennější částí bakalářské práce jsou právě kap. 8 – 12 – návrhy a posouzení 

jednotlivých řešených konstrukcí a jejích dílčích částí. Její provedení potvrzuje schopnost 

autora práce shromáždit podklady pro návrh, rozhodnout se pro některou z možných variant 

realizace a, to především, vypracovat detailní statický výpočet inženýrské konstrukce.  

Autor bakalářské práce pracoval příkladně iniciativně a mimořádně samostatně. Prokázal 

tím schopnost řešit teoretické i praktické inženýrské problémy. Práce je vypracována 

metodicky, zadání bylo z pohledu vedoucího práce naprosto splněno. Z formálního pohledu je 

práce vypracována přinejmenším velmi solidně. Technický text je podán přehledně, grafická 

stránka práce je příkladná. 

Na základě výše uvedených skutečností proto doporučuji předloženou bakalářskou práci k 

obhajobě před příslušnou státní komisí. 
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