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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Deskový most přes místní potok 

Autor práce: Lukáš Doležal 

Oponent práce: Ing. Adam Svoboda 

Popis práce: 

Obsahem bakalářské práce studenta Lukáše Doležala je návrh mostu o jednom poli přes místní 

potok Libochovka. V rámci zadání student vypracoval tři studie možného řešení přemostění, ze 

kterých byla po zhodnocení vybrána varianta dodatečně předpjaté deskové konstrukce. 

Analýza nosné konstrukce byla provedena za pomocí programu SCIA Engineer s ověřením 

dílčích výsledků ručním výpočtem vč. výpočtu změn předpětí. Posouzení konstrukce bylo 

provedeno dle platných evropských norem. Součástí práce jsou přehledné i podrobné výkresy 

a vizualizace navržené mostní konstrukce. S ohledem na rozsah bakalářské práce nebyla 

řešena spodní stavby a založení mostu. 

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: 

• formátování textové části bakalářské práce neodpovídá standardům vysokoškolské 

kvalifikační práce – v práci se objevují časté typografické a pravopisné chyby (např. 

„předpjetí“ apod.). Úroveň psané formy anglického jazyka v abstraktu je velmi nízká. 

• v bakalářské práci jsou uvažovány stejné třídy prostředí pro beton nosné konstrukce, 

říms i spodní stavby, což není z hlediska trvanlivosti a dlouhodobé spolehlivosti 

konstrukce vhodné. 
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• navržené vozovkové souvrství mostovky nesplňuje požadavky ČSN 73 6242. V návrhu 

vozovkového souvrství chybí ochranná vrstva mostní izolace, taktéž v souvrství pod 

římsou není navržena ochrana izolace. 

• statický výpočet je zpracován strukturovaně, ovšem v některých pasážích je 

nekontrolovatelný, neboť jsou uvedeny pouze obecné vztahy a jejich výsledky, které jsou 

vyobrazeny za pomocí tabulek anebo jsou výsledky pouze konstatovány. Rozsah výstupů 

z programu SCIA Engineer je velmi strohý, některé výsledky nejsou zobrazeny vůbec, 

a tudíž nelze správnost zkontrolovat (zejména v případě návrhu předpětí atd.). 

• na základě uvedených schémat dopravního zatížení LM1 lze pochybovat o správnosti 

umístění tohoto zatížení na výpočtovém modelu pro dosažení maximálních účinků. 

V sestavě zatížení gr4 není uvažováno rovnoměrné zatížení na chodnících. 

• ve statickém výpočtu velmi postrádám řešení konstrukce v příčném směru, kterému 

autor nevěnuje žádnou pozornost. Obzvláště je tato skutečnost zarážející s ohledem na 

uložení konstrukce (dvojice ložisek na úložných prazích opěr, v příčném směru jsou 

ložiska od sebe vzdálena 7 m). 

• výpočet předpětí neodpovídá navrženému předpínacímu systému – celý výpočet 

předpětí vč. ztrát a posouzení MSÚ je počítán za předpokladu předpínacího systému se 

soudržností, ovšem ve výkresech a v textových částech je navržen předpínací systém bez 

soudržnosti. 

• na začátku výpočtu MSÚ je chybně uvedena silová podmínka (bez normálové síly v těžišti 

průřezu), dále ve výpočtu je již normálová síla uvažována. V grafickém vyobrazení 

výpočtu MSÚ za pomocí metody mezních přetvoření není zobrazena normálová síla 

v těžišti, a tudíž na obrázku není zachována rovnováha sil na průřezu. Otázkou ovšem 

zůstává rozpor v použití předpínací výztuže s/bez soudržnosti (viz předchozí 

připomínka). 

• jako konstrukční smykovou výztuž by bylo vhodnější navrhnout spony profilu 8 mm, 

místo spon profilu 10 mm. 

• ve výkresu předpínací výztuže je uvedeno pořadí napínání kabelů, které nerespektuje 

zásady pro předpínání konstrukcí. Dochází k jednostrannému namáhání konstrukce. 

Geometrie vedení předpínací výztuže by zasloužila ve výkresu větší pozornost, např. není 

uvedeno staničení geometrie a není jasné, zdali je uvažováno s přímou částí vedení 

předpínací výztuže před kotvou apod. 

• tvar kotevní oblasti je navržen velmi netradičně (kotevní oblast je zkosena ke spodnímu 

líci desky). S ohledem na osazení mostního závěru a dobetonování této oblasti po 

zakotvení předpínací výztuže by bylo lepší navrhnout zkosení k hornímu okraji desky. Ve 

výkresu chybí výztuž dobetonávky. 

• ve výkresu betonářské výztuže je uvedeno, že „styky výztuže musí být vystřídané“, avšak 

reálně toto vystřídání s navrženými délkami výztuží nelze provést. Bylo by nutné upravit 

vyztužení podélnou výztuží. 

Dotazy a náměty k diskuzi: 

• Jak bylo v práci uvažováno zatížení od LM1? Jakým způsobem byla nalezena nejméně 

příznivá pozice TS v podélném směru? 

• Jakým způsobem byla navržena výztuž v příčném směru? 

• Vysvětlete rozdíl v působení předpínací výztuže se soudržností a bez soudržnosti v MSÚ. 
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• V práci je uvedeno, že geometrie konstrukce byla optimalizována s ohledem na 

hospodárnost návrhu. Popište, jakým způsobem byla tato optimalizace provedena? 

Závěr: 

Bakalářská práce i přes výše zmíněné připomínky splňuje zadání bakalářské práce a doporučuji 

práci k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 15. 6. 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


