
VŠB -  Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

katedra : konstrukcí akademický rok : 2014/2015 

jméno oponenta : Pavlína Matečková 

 

HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:        

Téma bakalářské práce:   

Železobetonová rámová konstrukce budovy hudební školy 

 

 

Jméno a příjmení: Vojtěch Mičaník 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

     

Bakalářská práce odpovídá zadání.  

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

      

Bakalářská práce je zpracována jako statický výpočet. Části práce na sebe logicky navazují. 

V úvodu je krátká technická zpráva, navržení příček/stěn podle kritéria zvukové 

neprůzvučnosti, které jsou důležité z hlediska účinků zatížení. Navazuje výpočet účinků 

zatížení a odolnosti vybraných prvků konstrukce. Sloupy jsou posouzeny na vzpěr a dvojosý 

ohyb. 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

  

 Student prokázal, že se dobře orientuje v normových předpisech pro navrhování 

konstrukcí.  

 Posouzení jednotlivých prvků konstrukce je provedeno z hlediska mezního stavu 

únosnosti i použitelnosti.  

 Prokázal, že umí využívat komerční statický software na bázi MKP. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

 Student v práci navrhuje schodiště ve tvaru ve tvaru basového klíče. Konstrukci 

schodiště tvoří zakřivená plocha. Ačkoliv návrh není pak dotažen do konce, 

konstrukční a statické řešení schodiště i jeho modelování bylo pro studenta přínosné.   



 Student posoudil sloup také na dvojosý ohyb u rohového sloupu. Pro uvedené 

zatěžovací stavy pak vychází v průřezu poměrně velké množství výztuže a v závěru 

student navrhuje opatření, např. zvýšit průřez sloupu atd.      

 Označení rámů na 1,2, AB atd. jsem musela hledat, je uvedeno nenápadně na obr. 3.1. 

se schématy zatěžovacích ploch. V práci se řeší rám 3, na dvouosý ohyb pak rohový 

sloup kombinace rámu A a 1. V textu je vysvětleno, které rámy se řeší, bylo by 

vhodné to doplnit i do popisku obrázků.  

 Některé formulace nejsou přesné, mají za následek potom nepřesnosti v posouzení, u 

bakalářské práce ale omluvitelné.  

 

Namátkou uvádím: 

 čl. 4.5. desky nepokládáme za spojité….(desky jsou spojité a jednotlivé pole 

spolupůsobí) 

 čl. 6.1. Omezení napětí v tahové výztuži nebylo řešeno. (nebylo řešeno, 

protože se pro danou třídu prostředí nepožaduje, ne z důvodů, které jsou 

uvedeny…) 

 v závěru student navrhuje zmenšit tloušťky desek. Tloušťka desky je ale 

většinou zvolena s ohledem na přetvoření. Pro desky není přetvoření ověřeno. 

 Chybí výkres výztuže desky.  

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

     

Ne 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

     

Statický výpočet je zpracován dle platných norem, které jsou v seznamu literatury uvedeny.  

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

 

Práce je po jazykové stránce v pořádku, technické vyjadřování je možné doladit.    

 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

     

-  

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

 

    

velmi dobře 

      

 

    Dne 24.5.2015   

     Podpis oponenta 

 


