
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
 

 FAKULTA STAVEBNÍ 
 
Katedra:  konstrukcí 
Akademický rok: 2012/2013 
 
 

 POSUDEK A HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

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

Jméno a příjmení autora práce: Bc. Filip Bahr 
Vedoucí diplomové práce:  doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. 
 
Hodnocení obsahu práce a jeho souladu se zadáním:  
Rozsah a obsah předložené diplomové práce odpovídá zadání diplomové práce v celém 
rozsahu. Práce je podrobně členěna do šestnácti základních kapitol, součástí jsou přílohy 
tvořené vybranými výkresy. 
 
Hodnocení práce z hlediska struktury a návazností jednotlivých částí:   
Diplomant zvolil přehlednou strukturu členění diplomové práce doplněné statickými schématy 
řešené konstrukce, která je v souladu s požadavky zadání a respektuje obvyklý postup při 
návrhu nosných konstrukcí. Posloupnost jednotlivých části je přehledná a logická. Tyto části 
na sebe navazují v souladu s požadavky na návrh a posouzení nosné konstrukce.  
Je nutno upozornit, že diplomant si vybral obtížné téma (poddolované území s respektováním 
seismického zatížení), což je oblast, kterou musel kompletně sám nastudovat, neboť tato 
problematika je mimo učební osnovy FAST VŠB-TU Ostrava. 
 
Základní zhodnocení diplomové práce: 
Diplomant v předložené práci prokázal, že je schopen navrhnout a posoudit nosnou 
železobetonovou konstrukci většího rozsahu. Velmi dobře se orientuje v nových evropských 
předpisech a normách a dovede je správně aplikovat s drobnými nedostatky v části zatížení 
konstrukce. Tyto nedostatky jsou opomenutím přisuzovaném nezkušeností a nervozitou při 
zpracování práce.  
Stanovil statické schéma nosné konstrukce a zatížení na konstrukci, přičemž hledal optimální 
uspořádání statického modelu konstrukce. Pomocí výpočetních programů dostupných 
studentům na škole stanovil vnitřní síly v konstrukci. Zde prokázal schopnost správně 
aplikovat při své práci programy pro statické modelování nosných konstrukcí, nicméně se 
dopustil výrazné chyby geometrie prvku průvlaku, kde neaplikoval kontrolní mechanismy, 
které mohly tuto chybu odhalit. Tato chyba nebyla eliminována ani při namátkové kontrole 
práce při ne příliš častých konzultacích posluchače (diplomant je absolventem kombinované 
formy studia a z důvodu pracovního vytížení absolvoval konzultace v omezeném rozsahu) .  
 
Připomínky a náměty do diskuse: 
Diplomant nepoužil kontrolních zjednodušených výpočtů (autokontrola), a proto neodhalil 
chybu ve výpočtu, která je v praxi (z pohledu praktických zkušeností) nepřehlédnutelná 
 
 
 
 



 
Přínos práce a možnost využití jejích výsledků: 
Přínos práce je zejména pro samotného diplomanta, který si ověřil svou schopnost staticky 
navrhnout objekt velkého rozsahu jak z hlediska návrhu a posouzení železobetonové 
konstrukce, tak z pohledu zakládání s respektováním profesí. Diplomant tak získal představu o 
pracnosti projekčního díla jako celku a požadavcích na projektanta, který má stavbu 
takovéhoto rozsahu úspěšně zvládnout z hlediska projektu do konce po její realizaci. 
 
Charakteristika výběru a využití studijních podkladů: 
Diplomant využil veškerou běžně dostupnou literaturu a rovněž prokázal schopnost  vhodným 
použitím firemní literatury orientovat se v problému návrhu nosných konstrukcí.  
 
Hodnocení formální úpravy práce, jazykové úrovně a příloh: 
Po formální stránce nelze diplomové práci nic vytknout, je zpracována velice přehledně a 
srozumitelně. Dá se v ní velmi dobře orientovat. 
 
Způsob využití práce: 
Po odstranění chyb (zatížení) a doplnění formálních nedostatků by mohla být práce použita 
jako část projektu pro stavební povolení uvedené stavby. 
 
 
 
 
 
 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji *) 
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             podpis vedoucího diplomové práce 
 
*) uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 


