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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Návrh mostu v obci Vražné 

Autor práce: Jana Juřenčáková 

Oponent práce: Ing. Adam Svoboda 

Popis práce: 

Studentka Jana Juřenčáková ve své bakalářské práci řešila návrh mostu o jednom poli přes 

Vraženský potok v obci Vražné jako alternativu ke stávajícímu mostnímu objektu. V rámci 

zadání studentka vypracovala tři možné varianty přemostění, ze kterých byla vybrána varianta 

monolitické deskové konstrukce z dodatečně předpjatého betonu. Statická analýza nosné 

konstrukce byla provedena za pomocí programu Nemetschek SCIA Engineer s ověřením dílčích 

výsledků ručním výpočtem včetně ověření změn předpětí. Návrh a posouzení konstrukce bylo 

provedeno dle platných evropských norem. 

Hodnocení práce: 
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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 a dotazy k práci: 

K bakalářské práci mám následující připomínky: 

• textová část bakalářské práce je zpracována přehlednou formou, ale obsahuje několik 

drobných překlepů, záměn indexů a typografických chyb. 

• navržené vozovkové souvrství mostovky nesplňuje požadavky ČSN 73 6242 Navrhování 

a provádění vozovek na mostech a neodpovídá předpokládané třídě dopravního zatížení 

pro most na pozemní komunikaci III. třídy. 

• kladná orientace os souřadného systému ve výpočtovém softwaru neodpovídá kladné 

orientaci os souřadného systému, který autorka používá ve svých výpočtech. Dochází 

tak k záměnám znamének u vnitřních sil a deformací, které působí zmatečným dojmem 

a zvyšují riziko chyby. 
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• ve výpočtu změn předpětí je na několika místech uvedeno, že se jedná o ztrátu předpětí, 

ačkoliv se jedná o nárůst napětí v předpínací výztuži. 

• v posouzení mezního stavu únosnosti je mylně uvedeno, že dodatečná betonářská 

výztuž je plně využita (výpočet výšky xbal,1 pro betonářskou výztuž je chybný). Tato 

skutečnost je zřejmá i z pracovního diagramu výztuže, který je ve výpočtu metodou 

mezních přetvoření uveden, ovšem z neznámých důvodů je diagram odsunut tak, aby 

se výztuž jevila jako využitá. 

• v silovém diagramu posouzení mezního stavu únosnosti (kombinace M+N) chybí 

zobrazena normálová síla v těžišti průřezu a síla Fcc je uvedena chybně. Dle diagramu 

není zachována silová rovnováha (ve výpočtu ano). 

• v ověření mezního stavu použitelnosti je chybně posouzeno omezení napětí 

v předpínací výztuži. Uvedené napětí neodpovídá charakteristické kombinaci zatížení, 

pro kterou má být posudek proveden. 

• v posouzení nosné konstrukce na porušení posouvající sílou je mírně nadhodnocen 

redukční účinek radiálních sil od předpětí. Účinky předpětí jsou vztaženy k základnímu 

napětí. 

• v posouzení MSP omezení průhybu je dvojnásobně započítáno přetvoření od předpětí, 

vzepětí konstrukce je tedy nadhodnoceno. 

• výkresová dokumentace je zpracována na velmi dobré úrovni, ačkoliv obsahuje několik 

formálních chyb, např. neodpovídající si rozpisky výkresů (místo „výkres betonářské 

výztuže“ je uvedeno „podélný řez mostem“ apod.), nevhodné vyobrazení dopravního 

vodorovného značení apod. 

• ve výkresu betonářské výztuže není dořešeno vyztužení okrajů desky podélnou výztuží. 

Navržené pruty č. 1, 2, 3, 4 nezohledňují změnu výšky průřezu. 

• ve výkresu č. 01 a 02 je uvedena směrová orientace Bělotín-Halenkovice, i když dle 

zadání a skutečného umístění se most nachází mezi obcemi Bělotín-Mankovice. 

Dotazy a náměty k diskuzi: 

• V práci je uvedeno, že bude použit „typ napínání 3“. Vysvětlete prosím, o jaký typ 

napínání jde a jaké jsou další alternativní postupy napínání? 

• Popište princip metody mezních přetvoření pro výpočet momentu únosnosti v MSÚ 

pro kombinaci zatížení M+N. 

Závěr: 

Bakalářská práce je zpracována systematicky a přehlednou formou. Uvedené připomínky 

nesnižují jinak velmi dobrou úroveň práce, která splňuje požadavky bakalářské práce. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 3. 6. 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


