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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vyztužování stropních desek na protlačení 
Jméno autora: Jakub Kirschbaum 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra betonových a zděných konstrukcí 
Oponent práce: Ing. Martin Tipka, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: FSv ČVUT v Praze, Katedra betonových a zděných konstrukcí 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadáním práce bylo shrnutí základních poznatků týkajících se protlačení lokálně podepřených železobetonových desek. Dále 
výčet možných způsobů vyztužení a analýza výpočetních metod používaných pro návrh konstrukcí z hlediska protlačení. 
V rámci studie bylo cílem porovnání výpočetních metod na zvolené konstrukci a jejich důsledků pro vyztužování. 
 

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.  

Zadání bylo splněno. V rámci porovnání výpočetních metod byla provedena též parametrická studie vlivu změny betonu a 
tloušťky desky na vyztužení. 
 

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

Zvolený postup řešení byl správný.  
Student nejprve popsal základní aspekty chování lokálně podepřených desek, s důrazem na protlačení a možnosti vyztužení. 
Následně porovnal 2 možné metodiky návrhu výztuže na protlačení, v závislosti na typu zvolené výztuže. Na vybrané 
konstrukci provedl číselné porovnání obou metodik a jejich dopadu pro vyztužování. Každá kapitola obsahuje dílčí 
zhodnocení výsledků, celkové zhodnocení je uvedeno v závěru práce. 

 

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 využil poznatky získané během studia, které doplnil samostudiem problematiky týkající se speciálních postupů 
navrhování. Student prokázal schopnost pracovat s neznámou tématikou, orientovat se v odborné literatuře. Veškeré závěry 
plynoucí z výsledků studie se pokusil vysvětlit a v případě nevyhovujících posudků navrhl vhodná nápravná opatření. Jako 
nejcennější část práce považuji přímé shrnutí rozdílů mezi dvěma odlišnými metodikami návrhu výztuže na protlačení - viz 
kap. 5.3. Kladně hodnotím také závěrečně cenové porovnání variant vyztužení. 
 

 

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 věcná a srozumitelná, schémata a obrázky čitelné a výstižné. Je použito přehledné číslování obrázků, tabulek i 
rovnic. Student používá správnou odbornou terminologii. 
Z hlediska jazykového používá student v textových pasážích nadměrné množství ukazovacích zájmen a místy volí nevhodnou 
skladbu vět. 
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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. 
V seznamu použitých zdrojů a literatury je uveden výčet užitých odborných publikací, norem i podkladů výrobců. Uvedené 
zdroje jsou v textové části práce řádně citovány. Výběr i množství zdrojů je adekvátní a odpovídá bakalářské práci. Student 
se v řadě situací také obracel s konzultací na odborníky z praxe. 
 

Další komentáře a hodnocení 
žádné 

 
 

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. 
 
Práci hodnotím jako nadstandartní, která v mnoha ohledech převyšuje nároky kladené na standardní bakalářskou 
práci. 
 

Student by se u obhajoby mohl vyjádřit k následujícím bodům: 

 Stručně objasnit rozdíly z hlediska návrhu mezi oblastmi C a D při užití metodiky ETA 12/0454. 

 Vysvětlit graficky vztah 5.38 ze str. 38 (včetně okótování  ls a 1,5dm) - porovnat s Obr. 5.16 a vztahem 5.37. 

 Vysvětlit pojem „přídavná výztuž“ - viz Obr. 6.4. Jak vypadá celkové vyztužení desky ohybovou výztuží? 

 Rozšíření konce stěny uvedené na Obr. 6.16 je technologicky náročné. Jaká jiná opatření by bylo možné 
navrhnout? 

 Vysvětlit větu ze str. 65: „Při použití betonu C 50/60 bude D oblast ležet v oblasti C. 

 Z cenové analýzy na str. 73 vyplývá u obou variant přibližně stejná cena za práci. Je pracnost obou variant 
skutečně stejná? Co která z variant z hlediska pracnosti obnáší? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 29.5.2018     Podpis: 


