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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Metody stanovení spolupůsobící šířky trámových stropních desek 
Jméno autora: Jan Marek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra betonových a zděných konstrukcí 
Oponent práce: Ing. Josef Novák, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra betonových a zděných konstrukcí 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Problematika stanovení spolupůsobících šířek se probírá v rámci studia na univerzitě pouze okrajově, a proto 
lze hodnotit zadání jako náročnější. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo splněno v plném rozsahu. Úvod práce shrnuje doporučení a pravidla pro stanovení spolupůsobících šířek 
převzatých z vybraných norem a diplomové práce. Metody jsou následně uplatněny při řešení praktické úlohy a získané 
výsledky vyhodnoceny. Na závěr práce byla provedena studie spolupůsobících šířek stanovených ručním výpočtem a 
pomocí vybraného programu.  

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup zpracování bakalářské práce lze hodnotit jako správný. Na úvod práce byly shrnuty základní poznatky a 
metody pro stanovení spolupůsobících šířek, které následně student využil při analýze vzorové konstrukce. Získané 
výsledky porovnal a vyhodnotil. V závěru práce jsou navíc prezentovány výsledky studie, které ukazují na rozdíly 
v hodnotách efektivních šířek stanovených ručním výpočtem a vybraným programem. Drobný nedostatek v postupu 
zpracování bakalářské práce lze spatřit v tom, že se student z velké části zabýval metodikou převzatou z neznámé 
diplomové práce bez ohledu na její správnost. Při nejmenším by bylo vhodné na tento fakt čtenáře upozornit.    

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student vhodně skloubil znalosti získané během studia s poznatky, které převzal z odborných zdrojů. V úvodu shrnul 
metodiky pro stanovení efektivní šířky z vybraných norem a předpisů. Následně popsal výsledky studie výpočtu skutečné 
efektivní šířky, která byla publikována v zahraniční diplomové práci. Veškeré přístupy uplatnil při výpočtu efektivní šířky 
vzorové trámové stropní desky a získané výsledky porovnal. Z výsledků je patrné, že skutečná hodnota efektivní šířky, 
stanovená numerickým výpočtem, je výrazně vyšší než ostatní hodnoty stanovené podle doporučení normových předpisů. 
Nabízí se však otázka, zda lze výpočet skutečné hodnoty efektivní šířky z neověřeného zdroje brát za správný. Zcela jistě lze 
ale souhlasit s tím, že hodnoty stanovené podle normových předpisů budou konzervativní, aby u nich byla zajištěna 
dostatečná spolehlivost při různých uspořádání trámové stropní desky. Na dalším vzorovém příkladu se student snažil 
poukázat na rozdíly v hodnotě efektivní šířky stanovené automatickým výpočtem ve vybraném softwaru a ručním 
výpočtem podle EC 1992-1-1. Tyto výsledky lze hodnotit za velmi přínosné z hlediska praktického využití. Konkrétní dotazy 
k práci jsou shrnuty v závěru posudku. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah odpovídá bakalářské práci. Místy se v práci objevují drobné překlepy, cizojazyčné výrazy, formální a typografické 
chyby – opakující se text (kapitola 2.1), záměna výrazů (pásnice/stojina) a záměna velkých a malých písmen pro označení 
shodného parametru (např. vzorec 4.2 a obrázek 4.6). Přepis určitých převzatých prvků (např. tab. 5.3, obr. 4.4) by jistě 
pozvedl kvalitu práce.  
 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Výběr zdrojů je adekvátní, převzaté obrázky jsou správně ocitovány. Vyzdvihnout lze značné zastoupení zahraničních 
zdrojů.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
K práci mám následující dotazy: 

1) V kapitole 4.2.1. autor uvádí, že spolupůsobící šířka příruby závisí mimo jiné na rozteči mezi pásnicemi. Může 
autor toto tvrzení blíže objasnit? 

2) Uvedený závěr v kapitole 8.3.3 se nezdá být zcela jasný, může autor svoji myšlenku blíže objasnit? 
3) Jaký důvod stojí za tím, že v řešeném objektu byly použity železobetonové stěny tl.300 mm (kap. 9.2)? 
4) Jaký kombinační součinitel byl použit pro zatěžovací stav „užitné zatížení + přemístitelné příčky“ (str. 56) při 

výpočtu kvazi-stálé kombinace nezbytné pro ověření průhybu stropní konstrukce? Je vhodné sloučit užitné 
zatížení a zatížení od lehkých příček do jednoho zatěžovacího stavu? 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
Datum: 12.6.2022     Podpis: 


