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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Návrh mostu o jednom poli přes silnici I/53 

Autor práce:  Jan Hučík 

Oponent práce: Ing. Martin Olšák 

Popis práce: 

Bakalářská práce se zabývá návrhem mostu pozemní komunikace. Navržený most převádí 

komunikaci přes silnici I/53. V rámci práce byly vypracovány tři studie. Zvolená nosná konstrukce 

mostu je řešena jako rámová předpjatá konstrukce s mezilehlou vetknutou podpěrou. Výpočet 

účinků zatížení je proveden v programu Scia Engineer.  

 Hodnocení práce: 

 

V
ý
b

o
rn

é
 

V
e
lm

i 
d

o
b

ré
 

D
o

b
ré

 

N
e
v
y
h

o
v
u

jí
cí

 

1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☐ ☒ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Připomínky k práci: 

 

- kvalita a rozsah výkresové dokumentace je zdaleka nedostačující s ohledem na standard 

bakalářských prací na ústavu betonových konstrukcí. Student ve výkresové dokumentaci 

neaplikoval vědomosti nabyté v předmětech zajišťujících ústavem betonových konstrukcí 

(např. Prvky betonových konstrukcí, Předpjatý beton, Betonové mosty I); 

- v textových částech práce a výkresech se nachází velké množství překlepů, pravopisných 

a typografických chyb; 

- statický výpočet je ve většině částí nezkontrolovatelný, chybí důležité obrázky separovaných 

vnitřních sil od stálého zatížení, předpětí. Chybí popisky, obrázky a není jasně zřejmé,  

v kterých řezech je konstrukce posouzena; 

- ekvivalentní zatížení je uvedeno pouze stručně na jedné straně statického výpočtu  

a nelze zkontrolovat jeho správnost; 

- zatížení od náprav vozidel je uvažováno bez roznosu do střednice mostovky, ale pouze jako 

lokální síly; 
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- pro přesnější účinky na mostovce by bylo vhodnější použít deskostěnový model mostovky, 

kde by byly zároveň vystihnuty účinky v příčném směru; 

- rovnoměrné zatížení UDL není provedeno tak, aby vyvodilo maximální účinky v jednotlivých 

polích; 

- statický výpočet nerespektuje statické působení konstrukce, ve výpočtu napětí na konstrukci 

není zohledněno, že se jedná o staticky neurčitou konstrukci, není uvažován přírůstek od 

sekundárních účinků předpětí; 

- omezení napětí je prokázáno pouze v jednom řezu konstrukce a je pochyb, že se jedná o ten 

rozhodující; 

- kratší pole není posouzeno na MSP ani MSÚ; 

- předpínací síla byla navržena pro splnění podmínky dekomprese, při uvedeném posouzení 

napětí při časté kombinaci, které je provedeno pouze v jednom řezu (předpokládám 

kritickém) se nicméně v kritických vláknech pohybujeme v tlaku o hodnotě -4,33 MPa. Bylo 

by tedy vhodné optimalizovat návrh předpínací výztuže; 

- není provedeno posouzení a návrh výztuže v příčném směru, u navržené výztuže navíc není 

splněn minimální profil výztuže používaný pro mosty a to 12 mm;   

- pozitivně hodnotím pružné podepření konstrukce, nicméně i zde je rozpor v popisu 

podepření a přiloženém obrázku (není pravda, že je zabráněno pootočení kolem osy z a je 

v uložení zohledněno tření na plášti piloty); 

- na závěr pozitivně hodnotím výpočet krátkodobých a dlouhodobých ztrát předpětí. 

 

 

Doporučuji, aby se student v rámci obhajoby své práce zaměřil na připomínky uvedené výše 

a v závěru své prezentace v části „Otázky oponenta“ stručně komisi představil, jak by měl 

správně postupovat při návrhu této konstrukce. 

 

Závěr: 

I přes tyto významné nedostatky ve statickém výpočtu, nízký rozsah a kvalitu výkresové 

dokumentace, student splnil požadavky zadání práce a bakalářskou práci hodnotím jako 

dostatečnou. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: E/3 

Datum: 28. 5. 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


