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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Most přes Ještědku v Bohumilči 

Autor práce: Herbert Brause 

Oponent práce: Ing. Michal Požár, Ph.D. 

Popis práce: 

Student Herbert Brause ve své bakalářské práci posuzuje zatížitelnost stávajícího trámového 

mostu s ocelovými profily I240 pod žulovými bloky a navrhuje nový alternativní železobetonový 

rámový. Jedná se o most o jednom poli přes řeku Ještědku v Bohumilči s rozpětím 5,454 m. 

V rámci práce byl most fyzicky zaměřit, což velice chválím, neboť tak měl možnost se 

s samotnou konstrukci důkladně seznámit. V práci je vypracován statický posudek, výkresová 

dokumentace a technická zpráva v elektronické podobě. Výpočetní model je vytvořen 

v programu Scia Engineer, ve kterém je zohledněno chování vlivu okolní zeminy na konstrukci.   

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: 

 V práci píšete „Na mostě byli provedeny dvě informativní metody. Pro stanovení 

pevnosti betonu opěr byla použita Špičáková informativní metoda podle prof. Cigánka. 

Pro stanovení pevnosti ocelových nosníků byla použita metoda POLDI.“ Můžete je 

prosím zkráceně v rámci prezentace popsat?  

 Statický výpočet je přehledný a nemám k němu výhrady. 

 Výkres betonářské výztuže: 

- zásady kreslení jsou zcela ignorovány. Tloušťka čar (výztuž = tlustá, zbytek = 

tenká) nejsou dodrženy, výkres je tak velice nepřehledný.  

Je použito nestandardní značení položek výztuže (1-19, D1-D7, O1-O5, K1-K6, S1-

S3).  
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Konec položky D7 o průměru 18 mm je zahnutý na 80 mm, norma nařizuje min. 

5 profilů osově = 90 mm (vhodnější je 10 profilů = 180 mm).  

U profilů nad 16 mm se má uvádět průměr zakřivení prutů. 

Délky úseků jsou často uvedené na 1 mm, je doporučeno délky zaokrouhlovat 

na 5 mm (lépe 10 mm).  

Nejsou označené pracovní spáry. 

Spony – položka S1, S2, S3 – není popsána jejích délka úseků v rozkreslení. 

Nejsou dostatečně popsány jejích pozice.  

Položka D1 je v rozkreslení označená jako D2. Vzhledem k její průměru nejsou 

ohnutí 2x50 mm proveditelné – není dodržený minimální průměr zakřivení prutu 

4 profily. Bez dalšího kotování úseků je ohýbání neproveditelné. 

Položka D3 – bez dalšího popisu je neproveditelná. 

Výztuž základů a stěn rámu na sebe vůbec nenavazuje. 

Výztuž rámového rohu – vnitřní – D6 – prosím vysvětlete komisi její funkci, délku a 

tvar. 

Třmínky v rozkreslení se kreslí v otevřeném tvaru. 

U položky K6 by měla být délka úseku místo 300 mm 600 mm (2 násobek tloušťky 

konstrukce). 

 

Závěr: 

Oceňuji skutečnost, že si student v rámci práce most sám zaměřil a provedl diagnostiku.  

Zadání práce bylo zcela splněno na vynikající úrovni, práce je až na výkres výztuže velice hezky 

zpracována. Proto hodnotím práci jako velmi dobrou. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


