
FAKULTA STAVEBNÍ 
KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

 
 

 

Thákurova 7 
166 29 Praha 6 
Česká republika 

tel.: (+420) 224 354 772 
fax: (+420) 233 337 466 
URL: www.fsv.cvut.cz 
URL: ocel-drevo.fsv.cvut.cz 

IČ: 68407700   
DIČ: CZ68407700 
BANKOVNÍ SPOJENÍ KOMERČNÍ BANKA, A.S. 
č.ú. 19-5504610227/0100 

Posudek oponenta bakalářské práce. 
 

Praha, 5. června 2017 
 
Student:    Kristýna Janatová 
Bakalářská práce na téma:    
Požární návrh vybraných prvků konstrukce administrativní budovy 
 

Rok:     2016/2017 
 
Splnění zadání práce:  

Studentka splnila zadání bakalářské práce v plném rozsahu. 
 
Odborná úroveň: 
Odborná úroveň práce odpovídá požadavkům na vypracování bakalářské práce.  
 
Formální a jazyková úroveň: 
Obě textové části bakalářské práce (PBŘ a Statická část) jsou zpracovány 
systematicky a přehledně, jsou doplněny výpočetními schématy, tabulkami a grafy.   
 
Komentáře a připomínky: 
Textová část: 
- vzájemná vzdálenost stropnic uvedena ve výpočetním schématu na str. 17 není 

v souladu s hodnotou uvažovanou ve výpočtu (3200 mm vs. 2900 mm) 
 

- při posouzení MSP stropnice IPE 300 na str. 17 je uvažována relativní nebo 
absolutní hodnota svislé deformace? Je potřeba v tomto případe zohlednit také 
deformaci průvlaku nebo ne (svislý posun podpěry stropnice)?   

 
- sloup HEB 280 uveden na str. 25 je při namáhaní za běžné teploty a také na str. 47 

při namáhaní za požáru značně předimenzován – proč jste nepoužili např. profil 
HEA, případně jiný materiál?  

 
- v statickém schématu pro výpočet průvlaku IPE 450 je uvedena jedna z podpěr 

jako posuvná ve vodorovném směru (prostě uložený nosník) – tento fakt není však 
patrný z výkresové dokumentace / jakým způsobem byste zabezpečili „posuvnost“ 
připojení ve vodorovném směru? 
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- na str. 37 v kapitole 2.4.4 je uvedeno, že nosník vyhoví při působení vysokých 
teplot. Ověřili jste také namáhaní šroubů z důsledku teplotní expanze ocelového 
průvlaku? Je možno tomuto jevu předejít? 

 
- v práci není zohledněn vliv nerovnoměrného ohřátí ocelového nosníku a betonové 

desky na trny spřažení / krátce prosím popište, jakým způsobem jsou trny od 
uvedených účinků namáhány, případně v jakém místě nosníku 

 
- na str. 43 je uvedeno posouzení prvku za požáru – je stanovena teplota části 

ocelového profilu, v práci však není uvedena teplota betonu v čase požadované 
požární odolnosti – stručně prosím popište, proč jste uvažovali neredukované 
materiálové vlastnosti betonu při posouzení na MSÚ.  

 
Výkresová dokumentace: 

- značení osy prvků není v souladu s příslušnou technickou normou  
Výkresová dokumentace – výkres „Přípoj“:  

- značení svaru není v souladu s příslušnou technickou normou, poloha svaru 
není správně, chybí osy prvků 

Oceňuji doplnění práce o stanovení teploty plynů v požárním úseku od účinků lokálního 
požáru.  

 
Uvedené připomínky a doplňující komentáře nikterak nesnižují vynikající odbornou a formální 
úroveň představené práce, která splňuje všechny požadavky potřebné pro její úspěšnou 
obhajobu.  
 
Bakalářskou práci hodnotím známkou:    
          A (Výborně) 
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