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POSUDEK OPONENTA

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Prostorové působení betonových konstrukcí 
Jméno autora: Jana Chalupová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra betonových a zděných konstrukcí 
Oponent práce: doc. Ing. Petr Bílý, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra betonových a zděných konstrukcí, FSv ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako průměrně náročné, odpovídající bakalářskému stupni studia. 

 

 

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 v zásadě splněno. Úvodní teoretický rozbor je však poměrně stručný. Chybí mi zde zejména zamyšlení nad tím, 
kdy jsou prostorové modely nezbytné a kdy si lze vystačit s jednoduššími modely. Měla by být uvedena pravidla pro volbu a 
tvorbu modelu. Zajímavé by byly ukázky modelů z literatury s komentářem.   

 

 

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

Postup řešení byl správný. Studentka si zvolila zajímavou stavbu, na které vytipovala prvky pro podrobnější statický návrh. Ty 
poté analyzovala a dospěla k realistickým výstupům. 
 

 

Odborná úroveň C - dobře 
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 
Práce má dobrou úroveň. Kladně hodnotím, že se studentka naučila pracovat se softwarem pro statický návrh konstrukcí a 
že vytvořila a porovnala několik odlišných modelů konstrukce. To je z pedagogického hlediska velmi cenné, neboť jí to 
umožnilo pochopit, jak konstrukce funguje. Připomínky uvádím formou otázek v závěrečné části posudku. 
 

 

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

celkovou srozumitelnost 
V textu je poměrně hodně gramatických chyb. Jedná se zejména o nesprávné skloňování slov, které místy komplikuje 
pochopení textu. Typografická stránka práce je velmi dobrá. Zcela zásadním nedostatkem je nekontrolovatelnost a 
nedostatečný komentář statického výpočtu. Nejsou vysvětleny použité hodnoty zatížení, není vysvětlen obsah kombinací. 
Opravdu nejsem schopen odhadnout, co obsahuje kombinace nazvaná „moje“. Nevím, jaké zatěžovací stavy a s jakými 
součiniteli jsou v jednotlivých kombinacích použity. Pro člověka, který nezná konkrétní použitý výpočetní program, může být 
také problematické pochopit, co znamená například křivka „V-VEd“, křivka „Posouzení únosnosti – odezva; UC“ apod. 
Automaticky generovaný Engineering report je dobrý sluha, ale zlý pán. Do budoucna doporučuji doprovodit jej vlastním 
komentářem, ze kterého bude patrné, co na jednotlivých obrázcích zobrazujete a proč to zobrazujete. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Použité zdroje byly pro zpracování práce dostatečné. Seznam literatury je však poněkud chudý a jednotvárný. Studentka 
vycházela výhradně z domácích skript a materiálů výrobců softwaru. Zcela chybí práce s odbornými časopisy a publikacemi, 
alespoň domácími (např. časopisy Beton, Konstrukce), v ideálním případě i zahraničními. V rámci bakalářské práce 
samozřejmě neočekávám, že by tyto zdroje tvořily hlavní část podkladů, ale mohly by autorce poskytnout zajímavé rozšíření 
obzorů, inspiraci pro úvodní teoretickou část a případně i rozšíření odborné slovní zásoby v cizích jazycích. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Nejsou 

 
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 celkově jako dobrou, odpovídající standardu bakalářského stupně studia. Doporučuji její 
obhajobu. Z hlediska odborného rozvoje autorky má práce jednoznačný přínos. K obhajobě navrhuji následující 
otázky: 

1) Str. 18: Proč je navrženo Dmax 16 mm? Je to odůvodněné a nezbytné, nebo lze použít běžně používané 
Dmax 22 mm? 

2) Obr. 5.1.34: Uvádíte, že „výztuž není plně využita a přesahová délka je proto uvažována jako kotevní 
délka“. Zdůvodněte tuto myšlenku. Jak se správně ve výpočtu přesahové délky zohlední míra využití 
výztuže? 

3) Str. 25: Myšlenka s pružnými podporami je velice dobrá a myslím si, že pokud by byla správně uchopena, 
vedla by k výsledkům velmi blízkým skutečnosti. Nikde však neuvádíte, jakým postupem jste stanovila 
tuhost pružných podpor nebo alespoň hodnotu tuhosti, kterou jste použila. Prosím vysvětlete. 

4) Str. 27 a dále: Není jasné, jak byly stanoveny použité hodnoty zatížení. Tím je výpočet zcela 
nekontrolovatelný. Hodnoty zatížení na některých modelech a) až f) se liší, není vysvětleno proč. Zkuste to 
prosím v principu vysvětlit (nemusíte samozřejmě u obhajoby podrobně rozebírat výpočet jednotlivých 
hodnot).  

5) Str. 38: Jak byste konstrukčně zajistila, aby byl sloup nenosný? Vysvětlete, ideálně obrázkem. 
6) Obr. 5.2.16: Jak jste volila velikost prvku sítě MKP v prostorovém modelu D? Dle obrázku 5.2.16 se mi zdá 

dost hrubá, hodnota velikosti prvku však není nikde explicitně uvedena. Jak byla uvažována spolupůsobící 
šířka průvlaku, na kterém je vykreslen ohybový moment? Dle obrázku 5.2.16 se zdá, že jste zahrnula 
pouze konzolu, ale není to nikde okomentováno. 

7) Str. 52: Proč myslíte, že by při použití modelu A došlo k podcenění výztuže v žebírkách? Tento model 
přece žebírka vůbec nezahrnuje. Neříká nic o tom, jak by se měla navrhnout výztuž žebírek. Prosím 
vysvětlete. 

8) Příloha 1, bod 32: Vysvětlete, proč jste vykreslila zrovna průhyb imm. Jaký je význam této hodnoty a 
k čemu jste ji použila? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
Datum: 25.5.2021     Podpis: Petr Bílý, v.r. 


