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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne:

Téma diplomové práce: Numerické modelování vybrané stavební konstrukce za požáru

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bronislav Folwarczný

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Cílem diplomové práce bylo prostřednictvím zvoleného programu provést teplotně

mechanickou analýzu vybrané stavební konstrukce za požáru. Diplomová práce odpovídá
zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Diplomová práce je členěna přehledně a uspořádána v logických souvislostech. Úvodní

část se zabývá teoretickými podklady pro výpočet požární odolnosti, následuje ověření
požární odolnosti vybraných železo betonových prvků konstrukce jednoduchou výpočetní
metodou a nakonec je uvedeno posouzení požární odolnosti stejných prvků v programu Scia
Engineer.
Některé kapitoly teoretického úvodu jsou pojaty široce, např. v kapitole 4 podrobný popis
modelování pravděpodobného průběhu požáru, ačkoliv v dalším textu se posuzuje výhradně
pro normovou teplotní křivku.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Diplomant v práci prokázal, že je schopen stanovit požární odolnost prvků železobetonové

konstrukce výpočtem a to jak jednoduchou výpočetní metodou tak také pomocí programu
Scia Engineer.
Součástí výpočtu požární odolnosti je také stanovení únosnosti pro trvalou a dočasnou
návrhovou situaci při běžné teplotě. Toto posouzení vyžaduje znalosti ze stavební mechaniky
a navrhování konstrukcí. Diplomant prokázal, že se v oblasti navrhování prvků betonových
konstrukcí orientuje, ačkoliv používá také různá zjednodušení, např. pro výpočet zatížení



(konkrétně na průvlaku, který podepírá schodiště). Vnitřní síly na staticky neurčitých
konstrukcích jsou stanoveny pomocí programu Scia Engineer.
Některé rozměry prvků a vyztužení není zvoleno hospodárně, naopak krytí výztuže je
v případě průvlaku podhodnoceno. Předpokládám ale, že tyto paramentry byly dány
z podkladů ve výkresové dokumentaci. Princip výpočtu je ale správný.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
V kapitole 4 jsou také zmíněny některé teplotní křivky. Měl by být více zdůrazněn význam

normové teplotní křivky pro výpočty požární odolnosti. Normová teplotní křivka se používá
pro všechny výpočty uvedené v DP.

Pro výpočet vnitřních sil deskové konstrukce se používají vnitřní síly vztažené na 1 m šířky
desky (na "běžný" metr), jednootky tedy správněji např pro ohybový moment kNm/m.

obr. 29 - není řádně označena legendou osa x a y. Asni z textu není jasné, co je na grafu
zobrazeno.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Ačkoliv je výpočet požární odolnosti stále do jisté míry novinka, diplomová práce nové

poznatky nepřináší.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Studijní literatura je zvolena dobře. V textu diplomové práce je zřetelně znát, že diplomant

uvedené literární prameny studoval. Často studijní prameny cituje a uvádí i okopírované
obrázky, vždy je však řádně uveden odkaz na citovanou literaturu.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Jazyková stránka je dobrá, jen některé formulace neodpovídají z hlediska terminologie

navrhování konstrukcí, např. stropová deska (lépe stropní deska), zátěžové stavy (lépe
zatěžovací stavy) apod.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Čtenář může v poslední kapitole získat základní představu a využití programu Scia

Engineer pro posouzení požární odolnosti, uvedeny jsou jak výhody tak omezení, které
výpočetní program obsahuje.

9. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
výborně
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