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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Venkovní schodiště vícepodlabudov 
Jméno autora: Jakub Bernad 
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 lehčí 
 

Zadání práce hodnotím spíše jako lehčí - konstrukční řešení venkovního schodiště menšího rozsahu. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
 

Práce obsahuje v souladu se zadáním jak rešeršní, tak konstrukční část. V rešeršní části postrádám ukázky 
realizací venkovních schodišť a větší zaměření na konkrétní konstrukční provedení. 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
 

Student začal správně rešeršní částí věnující se konstrukcím venkovních schodišť.  Úvod bohužel obsahuje jen sumář práce 
(to samé co abstrakt), postrádám celkový úvod do problematiky a vytyčení cílů práce. Specifika návrhu venkovních 
schodišť, uvedená v rešeršní části, jsou psaná příliš obecně, chybí jakékoli příklady konkrétních konstrukčních řešení či 
kompletačních úprav. Schodiště navrhované v konstrukční části je řešené bez návaznosti na stávající objekt, z podkladů 
není ani patrné, kde přesně se nachází. 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
 
Z rešeršní ani konstrukční části práce není patrné hlubší studium problematiky. V rešeršní části se student omezuje na 
pouhé konstatování, co je potřeba navrhnout a posoudit, ale neuvádí žádné způsoby řešení. V konstrukční části je 
proveden poměrně jednoduchý návrh dvouramenného schodiště s ohledem na mezní stav únosnosti. Mezní stav 
použitelnosti ověřován nebyl. Specifické okrajové podmínky návrhu (např. způsob založení) podrobně řešeny nebyly. Není 
patrné, v čem spočívá zmiňovaná optimalizace návrhu - např. průřezy prvků jsou stanoveny pouze z empirie. Z práce 
nevyplývá, jak student obohatil poznatky získané během studia. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 
Student používá správnou odbornou terminologii, některé odborné pojmy by však bylo vhodné podrobněji vysvětlit. Práce 
obsahuje drobné gramatické překlepy. Popisy v některých schématech jsou hůře čitelné. Některé pasáže práce jsou 
zbytečně rozvleklé (např. obecné vztahy konstrukčních zásad a dosazení do nich), některé naopak příliš stručné. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
 

Ve zdrojích jsou uvedeny použité normy, skripta a odkazy na přednášky. Postrádám odborné články či jiné 
publikace zabývající se problematikou venkovních schodišť. Zdroje jsou v práci citovány podle zvyklostí, ale 
pouze některé. Zbývající uvedené zdroje citované nejsou. 
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Další komentáře a hodnocení 
 
K práci mám celou řadu faktických připomínek, namátkou uvádím některé: 

▪ Minimální šířka schodišťového ramene v bytových domech je 1100 mm, nikoli 1000 mm. 

▪ Špatně posouzená podchodná a průchodná výška - v práci jsou mezi sebou porovnávány 2 omezující podmínky, 
skutečné hodnoty výšek vyčíslené nejsou. 

▪ Schémata ve statickém výpočtu nejsou dostatečně výstižná, není z nich patrný tvar ani rozměry konstrukce. 

▪ Špatně zadaná zatížení do výpočetních modelů - hodnoty zatížení ramen jsou spočítané na půdorysný průmět, ale do 
modelu zadané na šikmou délku ramen. 

▪ Zanedbání účinku větru na otevřenou skeletovou konstrukci s vnitřními deskovými prvky (podesty, ramena) je velmi 
odvážné. 

▪ Není jasné, jak vypadají jednotlivé kombinace zatížení, není patrný časový charakter proměnných zatížení. Byly užity 
kombinační součinitele? 

▪ Schémata vyztužení ve statickém výpočtu nejsou kompletní - chybí např. podélný řez ramenem (nosné výztuže 
ramene). 

▪ Interakční diagramy jsou uvedeny jen pro některé prvky. Jak byly vyztuženy a posouzeny ty ostatní? 

▪ Problém s křížením výztuží v místě napojení obousměrných průvlaků na sloup (výztuže výškově ve stejné poloze). 

▪ Chybná výšková kóta mezipodesty ve výkresu tvaru. 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce svou odborností nedosahuje úrovně standardní bakalářské práce. Student spíše zopakoval základní postupy, 
které používal již v základních předmětech. Z práce není patrný osobní přínos pro studenta. 
 

Student by se při obhajobě mohl vyjádřit k následujícím bodům: 

▪ Jak stanovíte hodnotu krytí pro třídu prostředí XF4, když uvádíte, že to norma neudává? 
▪ Vysvětlete, proč průběh momentu na podestě v pruhu blíže ramenům vypadá tak, jak je uvedeno na str. 8 a 9 

přílohy 2. 
▪ Objasněte průběh normálové síly na průvlaku P2, uvedeného na str. 14 v příloze 2. 
▪ Jak se správně posuzuje únosnost železobetonového sloupu namáhaného normálovou silou a šikmým 

ohybem (momenty ve dvou navzájem kolmých směrech)? 
▪ Objasněte podrobněji, tak bude schodiště uchyceno ke stávajícímu objektu. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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