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doc. Ing. Bohumil Straka, CSc. 

Merhautova 958/80, 613 00 Brno 

externí pracovník 

Fakulta stavební VUT v Brně 

  

 

Oponentní posudek disertační práce 

 

Ing. Petra Agela 

v doktorském studijním oboru 3607 V025 Teorie konstrukcí, 

studijního programu 3655 Stavební inženýrství 

 
 

POLOTUHÉ SPŘAŽENÍ DŘEVOBETONOVÝCH NOSNÍKŮ POMOCÍ 

OCELOVÝCH PERFOROVANÝCH PLECHŮ A KONVEXNÍCH HŘEBÍKŮ 

 

Oponentní posudek je vypracován na základě jmenování oponentem děkanem Fakulty 

stavební VŠB-Technické univerzity Ostrava, prof. Ing. Radimem Čajkou, CSc. ze dne 7. 3. 

2017.  

Posudek je zpracován v souladu s ustanovením článku 12 odst. (7) Studijního a 

zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech VŠB-Technické univerzity 

Ostrava.   

 

a) Zhodnocení, jak disertační práce splnila stanovený cíl 

 

Hlavním cílem disertační práce bylo ověření a analýza skutečného působení 

dřevobetonových dílců z hlediska účinnosti nového způsobu spřažení, řešeného na principu 

ocelových perforovaných plechů a konvexních hřebíků.         

Za účelem splnění hlavního cíle práce definovaného v kap. 2, si autor práce stanovil dílčí 

cíle, zahrnující zejména: 

- vyhodnocení experimentálních zkoušek dřevobetonových dílců za účelem ověření 

účinnosti nového typu spřažení, 

- vypracování výpočetního modelu spřažené konstrukce s perforovanými plechy, 

- provedení pravděpodobnostního výpočtu únosnosti řešeného typu konstrukce 

s využitím experimentálně získaných dat, 

- definování výhod a nevýhod analyzovaného typu spřažení z hlediska praktického 

používání v kombinovaných konstrukcích. 

           

Pozitivně hodnotím, že jedním z dílčích cílů, které si autor stanovil, je využití 

pravděpodobnostní metody za účelem vytvoření výpočtového modelu na základě 

experimentálně získaných dat.   
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Cíl práce, konkretizovaný v dílčích cílech práce, je zaměřen k teoretické analýze řešené 

problematiky, experimentálnímu výzkumu a rovněž k praktickému využití dřevobetonových 

konstrukcí s novým typem spřažení na bázi perforovaných plechů.   

 

Stanovený cíl disertační práce, včetně dílčích cílů, autor disertační práce splnil co do 

obsahu a v požadovaném rozsahu. 

  

b) Vyjádření k postupu řešení problému a k výsledkům disertační práce s uvedením   

konkrétního přínosu studenta  

 

Postup řešení zvoleného tématu, uplatněný v disertační práci, je vhodně zvolen a logicky 

uspořádán. Zahrnuje přehled používaných prvků spřažení s porovnáním vlivu tuhosti spřažení 

na působení dřevobetonových prvků a charakteristiku řešeného typu spřažení pomocí 

perforovaných plechů.    

 Stěžejní částí disertační práce je kap. 5. Postup řešení problému se vyznačuje důsledností 

a průkazností. Postup výroby testovaných panelů je podrobně dokumentován v části 5.1.  

Dimenze panelů pro experimentální testy byly vhodně zvoleny, v souladu s reálnými 

rozměrovými parametry. Hlavní nosníky průřezu 80x240 mm jsou navrženy ze dřeva typu 

KVH.  

Autor práce bude zřejmě na tématu dále pokračovat. Z toho důvodu bych perspektivně 

doporučoval rozšířit problematiku také na dřevobetonové panely s nosníky z lepeného 

lamelového dřeva. 

Zásadní součástí disertační práce je experimentální výzkum. 

Konkrétním přínosem autora k vývoji nových typů kombinovaných nosníků a k 

objektivnější analýze dřevobetonových konstrukcí jsou výsledky experimentálních testů a 

jejich zpracování. 

Přínosem je rovněž pravděpodobnostní vyhodnocení únosnosti dřevobetonových panelů.   

Dřevobetonové panely s perforovaným plechem připojovaným mechanickým typem 

spojovacích prostředků jsou novým typem nosných dílců v oboru dřevěných konstrukcí. 

Problematika vlivu prostředí na skutečné chování tohoto typu nebyla dosud řešena. Obecně 

vzato, problematika dlouhodobého vlivu prostředí není dostatečně zpracována ani u 

kombinovaných dílců s jiným typem spřažení. Práce zaměřené k tomuto problému mají z toho 

důvodu velký význam pro navrhování kombinovaných dílců a jejich praktické využití.   

Práce obsahuje vlastní přístupy a stanoviska autora. Považuji za důležité ohodnotit, že 

disertační práce je původní prací autora a vyznačuje se komplexním zpracováním řešeného 

tématu.  

 

c) Vyjádření k významu pro praxi a rozvoj vědního oboru 

 

Jako zásadní z hlediska dosažených výsledků hodnotím výsledky vyplývající 

z experimentálního výzkumu. Vzhledem k řešenému tématu a možnostem výzkumu v rámci 

doktorského studijního programu byly experimentální testy prováděny na vyhovujícím 

souboru vzorků.  
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Důležité a konkrétní závěry pro další vývoj kombinovaného nosníku jsou uvedeny v kap. 

6. Tyto závěry a doporučení mají význam pro využití panelů s uvažovaným typem spřažení 

v praxi i pro rozvoj vědního oboru v oblasti dřevobetonových konstrukcí. 

Významné závěry autora disertační práce vztahující se k využití v praxi: 

-  testy potvrdily teoretické předpoklady, že k porušení panelů dochází v tažené oblasti 

dřevěných nosníků, zejména v oblasti zubovitých lepených spojů 

- spřažení pomocí perforovaných plechů s hřebíkovými spojovacími prostředky je 

dostatečně účinné z hlediska únosnosti i použitelnosti 

- větší počet spřahovacích prvků se příznivě projevuje na tuhosti panelů a vlastní 

frekvenci kmitání; panely splňují požadavky norem z hlediska uživatelské pohody 

- autorem vypracovaný výpočtový postup dřevobetonových panelů s perforovanými 

plechy je dobře využitelný pro praktické navrhování 

- jednoduchost výroby panelů - prvky spřažení (perforované plechové prky a konvexní 

hřebíky) jsou v praxi běžně používané 

- autor uvádí nízkou požární odolnost panelů.          

    

Téma disertační práce lze považovat za aktuální. Práce zaměřené k novým typům 

materiálově kombinovaných dílců a objektivnějšímu posuzování existujících mají podstatný 

význam pro vývoj dřevěných konstrukcí i hodnocení stávajících konstrukcí.  

Zpracovaná experimentální i teoretická část disertační práce je přínosná pro rozvoj 

vědeckých poznatků v oblasti kombinovaných konstrukcí.  

 

Problematika k diskusi v rámci obhajoby disertační práce: 

 

 Princip spřahování dřevěných nosníků s betonovou vrstvou se výhodně používá při 

rekonstrukcích stropů. Jaké je stanovisko autora k použití perforovaného plechu jako 

prvku spřažení při rekonstrukcích a zesilování stávajících stropů? Rekonstrukce se 

bude většinou vztahovat ke stropům s vrstvou stávajícího bednění nebo z plošných 

materiálů (například OSB desek apod.). Výřez pro plechy se v tom případě bude 

provádět i přes tuto mezivrstvu (tloušťka mezivrstvy je většinou 25 až 30 mm, výšku 

profilu plechu bude nutné přizpůsobit). 

 V odstavci 6.2 (str. 94) autor uvádí také nevýhody řešeného systému s vnějšími 

perforovanými plechy, zejména nízkou požární odolnost. Autor uvádí způsoby 

možného zvýšení požární odolnosti – který z navrhovaných způsobů by doporučoval 

pro praktickou realizaci? 

 Jaké bylo navrženo obsazení otvorů v perforovaném plechu konvexními hřebíky (obr. 

92, obr. 98) v testovaných panelech? Byly všechny spřahovací plechy umístěné na 

nosnících obsazeny stejným počtem hřebíků? Byl vyhodnocen vliv počtu a rozmístění 

hřebíků na působení dřevobetonového panelu?    
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d) Vyjádření k formální úpravě disertační práce a jazykové úrovni 

 

Disertační práce obsahuje po formální stránce všechny náležitosti. Je zpracována přehledně a 

je logicky uspořádána. Metodika řešení tématu je v práci uvedena, závěry z řešení jsou 

shrnuty v kap. 6. 

Jazyková úroveň odpovídá požadavkům na zpracovávání vědeckých prací.  

Texty jsou účelně doplněny grafickou dokumentací. Práce obsahuje seznam obrázků a 

seznam tabulek. 

Vzorce a vztahy jsou číslovány, odkazy na použitou literaturu a normy jsou v textu 

uváděny. 

Význam značek a symbolů je uváděn u všech vztahů. Doporučoval bych uvést ještě 

v úvodu disertační práce přehled vybraných důležitých symbolů, které se v práci vyskytují. 

 

e) Vyjádření k publikacím studenta 

V přehledu prací uvádí doktorand 19 prací, které se vztahují k tématu disertační práce a 8 

evidovaných výstupů. Jedná se o publikace ve sbornících na zahraničních konferencích, na 

tuzemských konferencích se zahraniční účastí a publikace v zahraničních a tuzemských 

časopisech.  

Publikační činnost doktoranda lze hodnotit jako odpovídající požadavkům doktorského 

studijního programu. 

 

f) Vyjádření oponenta, zda doporučuje či nedoporučuje disertační práci k obhajobě 

Na základě prostudování disertační práce a vyhodnocení jednotlivých požadovaných 

kritérií konstatuji, že předložená práce Ing. Petra Agela splňuje podmínky kladené na 

disertační práce zpracované v doktorském studijním programu. Práce přináší nové vědecké 

poznatky a prokazuje, že její autor, má potřebné schopnosti a předpoklady pro další vědeckou 

a výzkumnou práci. 

 

 

Doporučuji disertační práci k obhajobě a doporučuji, aby Ing. Petru Agelovi byla, po 

úspěšném obhájení disertační práce, udělena hodnost  Ph.D. 

                                      

 

        

 

 

 

V Brně, dne 3. 5. 2017                                                  doc. Ing. Bohumil Straka, CSc. 

         oponent  

 

 




