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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Návrh podzemní části nosné konstrukce pozemní stavby 

Autor práce:  Ondřej Šimek 

Oponent práce: Ing. Tomáš Hrubý 

Popis práce: 

Předmětem bakalářské práce, kterou zpracoval student Ondřej Šimek, je návrh a posouzení 

jednotlivých prvků železobetonové monolitické nosné konstrukce podzemních garáží. 

Konkrétně ve své práci řeší stropní desku, průvlak, vybraný sloup, vybranou část stěny a 

základový pas pod sloupem. Konstrukce byly navrženy a posouzeny na I. a II. MS dle ČSN EN 

1992-1-1 na účinky zatížení dle ČSN EN 1991-1-1. Za účelem získání účinků vnitřních sil byly 

jednotlivé části konstrukce vymodelovány ve výpočtovém programu SCIA Engineer. Částečně 

byla správnost výsledků, z výpočetního programu, ověřena za pomoci ruční zjednodušené 

metody analýzy vnitřních sil. Stropní desku zjednodušeně uvažuje jako spojitý nosník šířky 

1,0m pnutý v jednom směru. Vnitřní podpory tohoto nosníku tvoří stropní průvlaky a na 

okrajích vetknutí do ŽB stěn. Průvlaky jsou řešeny jako spojitý nosník obdélníkového průřezu, 

kde vnitřní podpory jsou tvořeny ŽB sloupy a na krajích jsou průvlaky vetknuty do ŽB stěn. 

Posuzovaný sloup byl vybrán s nejnepříznivějšími účinky vnitřních sil. Sloup je v patě vetknut 

do ŽB základového pasu a ve zhlaví navazuje na posuzovaný průvlak. Sloupy jsou pouze v 

podlaží kde jsou navrženy garáže, z důvodu uvolnění dispozice. Poslední posuzovanou částí 

konstrukce je vybraná část ŽB monolitické stěny.  

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: 

- Předložené výkresy jsou zpracovány v prostředí CAD a obsahují drobné formální chyby: 

různé výšky písma (malé písmo), tloušťky čar, neúměrné znázornění výztuže v řezech 

apod. 

- Při popisu navrhovaných průvlaků student znázorňuje tyto prvky jako monolit včetně 

navazující stropní desky. Následně při modelování a posudku již tyto prvky znázorňuje 



 

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

2 / 2 

a uvažuje pouze jako obdélníkové. Jaký vliv bude mít uvažování spolupůsobící šířky 

stropní desky?  

- ŽB monolitické stěny jsou navrženy po celém půdorysném obvodu objektu. Jakým 

způsobem lze eliminovat nežádoucí projevy od objemových změn? Jak by mohly být 

tyto detaily řešeny?   

- Jedná se o podzemní ŽB monolitickou konstrukci. V tomto případě se nepotvrdil výskyt 

podzemní vody. V případě výskytu podzemní vody, jaká opatření by jste navrhl? 

Vysvětlete pojem bílá vana, jak docílit u betonové směsi vodonepropustnosti, způsob 

řešení detailu napojení deska/stěna u bílé vany. 

- P4 – příloha ke statickému výpočtu obsahuje výstupy z programu SCIA Engineer. Není 

zřejmé, o jaké hodnoty se jedná a je uvažováno ve statickém výpočtu. Vysvětlete rozdíl 

mezi základními, hlavními a dimenzačními momenty. 

- V rámci odborné rozpravy se pokuste nastínit způsob provádění posuzovaných 

konstrukcí např. fáze výstavby, zásady, technologické postupy při provádění ŽB 

monolitických konstrukcí a následné ošetřování ŽB konstrukcí. 

Závěr: 

Celkově lze bakalářskou práci hodnotit jako velmi kvalitní a zdařilou. Zpracovatel zvládl  

problematiku návrhu a posouzení jednotlivých řešených částí konstrukcí a splnil v plném 

rozsahu veškeré požadavky dané zadáním. Tím prokázal odbornou způsobilost odpovídající k 

získanému vzdělání. Oceňuji, že se student nespoléhal pouze na výsledky z výpočetního 

programu a výstupy si ověřil zjednodušeným ručním výpočtem. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  7. června 2017  Podpis oponenta práce………………………………… 

 

 


