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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

  

Téma bakalářské práce :   

Návrh a posudek nosné konstrukce restaurace  

Jméno a příjmení studenta (-ky) :  

Helena Urbánková 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
Bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 
 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
Předložená bakalářská práce je členěna ve smyslu požadavků zadání. Jednotlivé části návrhu 
jsou logicky řazeny.  
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
Bakalářská práce je zaměřena na zaměřena na návrh a posudek atypické nosné stropní desky 
jednopodlažní restaurace a jejich podpor v návaznosti na architektonickou studii.  Úvod práce 
obsahuje rozbor zatížení a metodiku řešení.  
První část práce obsahuje studentkou vypracované vizualizace 7 uvažovaných variant 
konstrukčního řešení variant stropní konstrukce připravené v programu ArchiCad. Tyto 
vybrané alternativy stropní desky byly vymodelovány a předběžně analyzovány statickým 
software Scia Engineer. Studentka na základě vybraných kritérií vybrala konstrukční systém, 
který vykazoval soulad mezi průhybem, architektonickým zadáním, velikostí vnitřních sil a 
jednoduchostí. Vybrané řešení respektuje navrženou geometrii, a otevřenost fasády. Došlo 
k posílení nosných konstrukcí stěn uvnitř dispozice a dále k navržení proměnné tloušťky 
stropní desky.  
Ve druhé části   práce je vybraná varianta vymodelována kompletně ve 3D v programu Scia 
Engineer a porovnána se zjednodušeným výpočtem.  
Třetí část práce obsahuje analýzu dimenzačních momentů a deformací u stropní desky. Dále 
obsahuje analýzu měrných normálových sil a měrných momentů na stěnách. Posudek stěn je 
proveden formou interakčních diagramů. Posudek je z hlediska II. MS zaměřen na pružnou 
odezvu z hlediska průhybu. Otevření trhlin není ověřováno, a to vzhledem k rozsahu 
provedených prací při rozboru variantních řešení. 
Čtvrtá část práce se zaobírá návrhem a posudkem betonářské výztuže.  Výkresy výztuže 
navržené varianty jsou přílohou.    



Práce prokazuje schopnost využít dostupné metody a prostředky k řešení zadaného úkolu. 
Rozsah bakalářské práce včetně příloh odpovídá řešené úloze. Studentka pracovala iniciativně 
a samostatně, přičemž úspěšně zvládla úskalí související s komplikacemi vyvolanými 
nepravidelnou geometrii desky (půdorysně i v tloušťce). 
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
Práce propojuje architektonické řešení a statickou analýzu ve zvolených 7 variantách,  
ze kterých studentka vybrala optimální variantu snoubící statické a architektonické řešení. Na 
vybraném řešení je následně proveden návrh výztuže a statický posudek. 

 První varianta představuje původní architektonické řešení, které však nebylo staticky 
analyzováno. Bylo by vhodné, kdyby studentka shrnula důvody, pro které se rozhodla 
neprovádět podrobný statický rozbor. Např. odhad způsobu překročení mezního stavu 
únosnosti. 

 Na str. 55. je zjednodušený vztah pro deformaci rohu ŽB stěny s vypočtenou 
deformací ve výši 0,46 mm. S tím, že je níže uvedeno, že: “ Výsledná hodnota 
deformace odpovídá průhybu stěny ve stavu MSU (26).“ a že by „měla být umožněna 
dilatace výplňové konstrukce ve výši 14 mm. Bylo by vhodné objasnit vztah mezi 
těmito dvěmi parametry deformace (např. jakým způsobem ovlivní deformace 
podpory, stěny, změnu průhybu desky). 

 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
Bakalářská práce je přínosná zejména pro autorku, a to s ohledem na aplikaci dovedností a 
znalostí získaných v průběhu studia.  
Vzhledem k návaznosti na architektonickou studii je možno práci použít jako ilustrační případ 
návaznosti práce architekta a statika. 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
Výběr a využití studijních materiálů odpovídá potřebám řešené problematiky.  
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
Po formální stránce je bakalářská práce dostatečně členěna, značena a má všechny potřebné 
formální náležitosti. Jednotlivé vzájemně navazující části jsou označeny dle požadavků 
zadání. Jazyková úroveň bakalářské práce je dobrá a srozumitelná.  
 
Práce obsahuje drobné formální nedostatky: 

1. obr. 11 rozmazaný, 
2. v práci není uveden autor původního řešení. 

 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
Konstrukční řešení a výběr z možných alternativ statického řešení může být vhodný materiál 
pro prezentaci do výuky jako zpětná vazba pro studenty studijního programu Architektura a 
stavitelství. 
 
9. Práci hodnotím:  
VÝBORNĚ 
 
    Dne 23.5.2018   
     podpis vedoucího BP 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


