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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Mostní provizórium pro pěší a cyklistickou dopravu z materiálů 

vyšších pevností 

Autor práce: Bc. Adam Bártů 

Oponent práce: Ing. Ondřej Pešek, Ph.D. 

Popis práce: 

Úkolem diplomanta Adama Bártů bylo zpracování návrhu a statického posouzení úprav nosné 

ocelové konstrukce modulární lávky ML36 pro pěší a cyklistickou dopravu. Tato lávka se používá 

jako dočasné přemostění např. při rekonstrukcích nebo výstavbě v oblasti dopravní infrastruktury, 

přičemž rozpětí lávky se pohybuje od 21 m do 36 m v modulu 3 m. Cílem práce bylo navrhnout 

konstrukční úpravy současné konstrukce tak, aby bylo možné lávku použít i na rozpětí 39, 42 nebo 

45 metrů. 

Diplomant navrhl tři varianty řešení pro výše uvedená rozpětí – a) zachování statického systému a 

zesílení prvků konstrukce, které již na zvýšené namáhání nevyhovují; b) zvýšení únosnosti 

konstrukce přidáním vzpěradla k současné konstrukci se zachováním všech prvků konstrukce; c) 

změna statického systému z prostého nosníku na Gerberův spojitý nosník (s rozpětím středního 

pole o požadované hodnotě 39 až 45 m) s příznivým rozdělením vnitřních sil a zachováním všech 

prvků konstrukce. 

Pro výpočet vnitřních sil a deformací byl použit statický software Dlubal RFEM, posouzení 

jednotlivých konstrukčních prvků a čepových spojů bylo provedeno ručně, jeden typ čepového 

spoje je analyzován pomocí softwaru ANSYS. Student zpracoval (i) statický výpočet, (ii) výkresovou 

dokumentaci a (iii) technickou zprávu. 

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 
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Předložená práce je zpracována na velmi dobré odborné úrovni a pro řešení daného problému 

diplomant použil vhodné prostředky a metody. Diplomant prokázal velmi dobrou schopnost práce 

s odbornou literaturou i využití softwaru pro návrh stavební konstrukce. Po formální, grafické a 

jazykové stránce je předložená práce výborná, zejména výkresová část je zpracována 

nadstandardně. Požadavky zadání diplomové práce byly splněny, ale závěry plynoucí 

z provedených analýz mohly být přehledněji a uceleněji prezentovány a podrobněji 

okomentovány. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K diplomové práci uvádím následující dotazy a připomínky: 

- Ve statickém výpočtu varianty A (Příloha A) je zcela opomenuto posouzení průhybů v mezním 

stavu použitelnosti. Žádám o doplnění hodnot svislých průhybů pro rozpětí 39 m, 42 m a 

45 m. 

- Ve statickém výpočtu varianty B (Příloha B) by bylo zajímavé uvést průběhy vnitřních sil 

(především normálových) v pásech a diagonálách příhradové konstrukce před napínáním 

táhel a po jejich napnutí na předepsanou hodnotu, popřípadě vnitřní síly od samotného 

předpětí táhel – prosím o doplnění u obhajoby. 

- Statický výpočet varianty C (Příloha C) je uveden pouze ve formě reportu z výpočtového 

programu (Příloha G) ve formě tabulek. Z předložených výpočtů není zřejmé, je-li je  kritériem 

pro posouzení dané varianty pouze MSÚ nebo i MSP. U obhajoby doplňte. 

- Ve variantách A a B je pro stanovení velikosti ohybového momentu v čepu vytvořen numerický 

model čepového spoje v programu ANSYS, tak aby mohl být použit vztah pro posouzení čepu 

při namáhání kombinací střihu a ohybu (např. příloha A str. 12). U obhajoby doplňte 

posouzení čepu na základě napětí získaných numerickou analýzou a porovnejte toto 

posouzení s normovým posudkem. 

- U varianty B byla provedena modální analýza za účelem stanovení vlastních frekvencí 

konstrukce. Proč tato analýza nebyla provedena i u variant A a C? 

- Výkresová dokumentace je zpracována přehledně a na vysoké úrovni. Zamyslete se nad 

funkčností detailu kotvení předpínacího táhla ve variantě B (detail 1 na výkrese č. 2 a 3) 

z hlediska přenosu síly z táhla do konstrukce lávky a z hlediska přídavného namáhání pásnice 

ohybem.  

- U zhodnocení variant bych očekával přehlednou tabulku pro všechny tři varianty řešení a tři 

velikosti rozpětí s uvedenými hodnotami hmotnosti konstrukce na metr rozpětí [kg/m] a 

jednotkové ceny [Kč/m]. Pokuste se u obhajoby doplnit. 

Závěr: 

Diplomová práce je zpracována přehledně a splňuje požadavky na ni kladené. Diplomant prokázal 

teoretické znalosti i praktické schopnosti při řešení zadaného problému a schopnost samostatné 

tvůrčí práce. S ohledem na úroveň, rozsah a kvalitu předložené práce navrhuji hodnocení: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  21. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


