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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh nosné konstrukce výrobní haly 
Jméno autora: Fencl Filip 
Typ práce: bakalářská 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra betonových a zděných konstrukcí 

Oponent práce: Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. 

Pracoviště oponenta práce: Katedra betonových a zděných konstrukcí 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Koncepční návrh výrobní haly a detailní návrh vybraného nosného prvku v rámci bakalářské práce považuji za náročnější 

zadání. 
 

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.  

Předložená práce splňuje  všechny body zadání. 
 

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

Vybrán byl systém vazníkové haly. Zvolené postupy i metody jsou správné.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 

Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení 
Student při práci využíval znalostí získaných v předchozím studiu, jakož i znalostí získaných ze studia doporučené literatury. 

Prokázal, že dovede třídit poznatky a vhodně je při práci používat. Vzhledem k rozsahu projektu student detailně navrhnul 

prefabrikovaný sedlový železobetonový vazník o rozpětí 24 m. Vazník je navržen v mezních stavech únosnosti, jsou ověřeny 

mezní stavy použitelnosti i vazník jako prefabrikát. Ruční výpočet byl ověřen počítačovým programem při hledání 

optimalizovaného modelu vazníku pro výpočet účinku zatížení.  

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 

celkovou srozumitelnost 
Práce je vhodně strukturována, je srozumitelná, má dobrou grafickou úroveň. Formální zápisy jsou srozumitelné, i když 

někde méně používané (lze přejít k funkci zatížení – str. 19; středový průřez – str. 64; dopátráme se apod.), některé 

odvolávky na uvedené vztahy nejsou přesné v tab. 11.3 – str.62  apod.). V obr. 7.5 a 7.6 chybí hodnoty pro druhý výpočetní 

model. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 

pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi. 
Student při práci používal správně doporučenou literaturu, evropské normy z oblasti navrhování betonových konstrukcí, jakož i v současné 

době platné pomůcky. Citace jsou správné.  Student prokázal, že se dovede orientovat v doporučené literatuře a správně jí používat. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

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. 

 

Student prokázal, že se dovede dobře orientovat v doporučené literatuře a vyrovnat se plně se zadaným úkolem. Student se 

v práci detailně věnoval některým problémům; někde byly použity zjednodušující předpoklady, které by bylo dobré v práci 

uvést.  

Poznámky a otázky: 

Ve výkresu tvaru nejsou uvedeny rozměry sloupů, vhodný by byl i příčný řez.  

Jak je zachycen účinek větru na štítové stěny?  

Kdy lze při předběžném návrhu sloupu zanedbat účinek zatížení větrem?  

Proč nebyl respektován kritický moment pro dimenzování výztuže u nosníku proměnného průřezu? 

Jak byl respektován účinek skloněného tlačeného pásu sedlového vazníku při dimenzování smykové výztuže? 

Uvažujeme-li při výpočtu přetvoření železobetonového nosníku proměnného průřezu nosník konstantního průřezu, jaké se 

dopouštíme chyby?   

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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