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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne:

Téma diplomové práce: Železobetonový skelet na poddolovaném území s
respektováním seismického zatížení

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Filip Bahr

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce odpovídá svým obsahem zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Práce je rozdělena na logické celky. Tyto celky na sebe navazují. Práce ve zkratce

odpovídá statickému výpočtu nosného skeletu administrativní budovy. Následuje orientační
ekonomické hodnocení, jehož vypovídací schopnost je pochybná.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
V první části jsou rozvedeny podmínky zatížení konstrukce od účinů poddolování a od

účinků seismicity, neboť se jedná o neobvyklá zatížení, která se vyskytují v Ostravském
regionu. Dále jsou uvedeny výsledky geologického průzkumu bez závěrů, jaký model podloží
ve výpočtu bude použit a s jakými parametry. U zatížení od vlivů poddolování je řečeno, že
bude realizováno zatížením konstrukce deformacemi ale hodnoty těchto deformací nebyly
uvedeny. Při stanovení geometrie výpočetního modelu byl u průvlaku na rozpětí 12m zvolen
nereálný průřez, odporující běžným relacím. V další části jsou na základě výsledků z
výpočtu z programu Scia Engineer 2012 u vnitřních sil u průvlaků (ohybových momentů)
uvedeny hodnoty, které jsou asi 8-10x menší, než by ve skutečnosti měly být. Takto navržená
a vyztužená část konstrukce by asi neměla šanci. V další části je provedeno dimenzování
jednotlivých prvků skeletu a odhad přírůstku vyztužení skeletu v případech od zatížení
seismicitou a poddolování. Následně bylo provedeno porovnání a ekonomické zhodnocení.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
V případě používání tak mohutných nástrojů pro statické modelování konstrukcí jako je
například i program Scia Engineer se ukazuje, že při zadávání výpočetních modelů a následně
při vyhodnocování výsledků dochází ze strany uživatelů k hrubým chybám, aniž by si toho
byli vědomi. A protože přístup k užívání programů je často nekritický, neprovádějí se ani
jednoduché kontroly o správnosti výpočtu. To vede k tomu, že uživatel často ani nezjistí, že
provedeným výpočtem dostal naprosto chybné výsledky nebo je naprosto chybně interpretuje.
Bohužel i v tomto případě došlo u průvlaků k nevhodnému návrh průřezu a výpočtem k
nesmyslným hodnotám vnitřních sil (momentů).

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
V diplomové práci jsou řešeny statické problémy žel.bet. plošných konstrukcí standardním

způsobem.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Byl velmi vhodně volen rozsah a obsah použité literatury.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Po formální stránce nelze diplomové práci nic vytknout, je zpracována velice přehledně a

srozumitelně. Dá se v ní velmi dobře orientovat.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Výsledky diplomové práce ukázaly, že vliv účinků poddolování a seismicity nemá z

hlediska nosné výztuže u konstrukce skeletu zásadní ekonomický přírůstek, zvláště pak
vzhledem k celkovým investičním nákladům na stabu.

9. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
Vzhledem k výše uvedeným výhradám ke statickému výpočtu hodnotím diplomovou

práci známkou DOBRĚ

Dne 21.12.2012 Ing. Ivan Holín a
Podpis oponenta

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


