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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Most cez rieku Rajčanka 

Autor práce: Jakub Kavecký 

Oponent práce: Ing. Adam Svoboda 

Popis práce: 

Student Jakub Kavecký se ve své bakalářské práci zabývá návrhem mostu o jednom poli přes 

řeku Rajčanka. V úvodu práce byly vypracovány tři varianty (studie) možného řešení 

přemostění, ze kterých byla po zhodnocení vybrána varianta konstrukce s dodatečně 

předpjatých prefabrikovaných nosníků spřažených s mostovkovou železobetonovou 

monolitickou deskou. Výpočtové modely pro analýzu konstrukce byly vytvořeny v programu 

SCIA Engineer a IDEA StatiCa. Student se v práci věnoval i časově závislé analýze. 

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 chyby (např. zarovnání textu 

doleva ad.). Ojediněle se v práci objevují chybně uvedené hodnoty (nejspíše z důvodu 

kopírování) a některé drobné nepřesnosti. 

• navržená skladba vozovkového souvrství nesplňuje podmínky technické normy ČSN EN 

73 6242 zejména s ohledem na předpokládanou třídu dopravního zatížení (TDZ) pro 

I. třídu pozemní komunikace. Použití asfaltů PMB se nedoporučuje z důvodu nebezpečí 

vzniku trhlin. Ochranná vrstva se u dvouvrstvé mostní vozovky až na výjimky navrhuje 

z MA. V souvrství pod římsou není navržena ochrana izolace. 
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• navržená volná šířka 8,50 m (komunikace S 7,5) je s ohledem na třídu převáděné 

komunikace z dnešního pohledu nevyhovující (šířkové uspořádání ale zřejmě plyne ze 

zadání). 

• v grafickém řešení MSÚ pro posouzení ohybu chybí normálová síla od základního napětí. 

• v práci není řešena kotevní oblast předpínacího systému. 

• z pohledu navrhování mostních konstrukcí jsou v půdorysu nelogicky umístěna revizní 

schodiště (na opačných stranách mostu). Během mostní prohlídky takto navržené 

konstrukce by tak prohlídkář byl nucen přebíhat komunikaci I. třídy, což není příliš 

vhodné. 

• v příčném řezu B-B jsou prohozené směry a revizní schodiště je chybně vykresleno na 

opačné straně mostu oproti půdorysu. 

• ve výkresu předpínací výztuže je uvedena předpínací síla po zakotvení stejnou hodnotou 

jako maximální předpínací síla. V řezu B-B je prohozeno označení kabelů. 

• ve výkresové dokumentaci není uvedena celková hmotnost prefabrikovaného nosníku 

pro manipulaci na stavbě. 

• ve vizualizaci mostní konstrukce jsou nevhodně a velmi nebezpečně ukončena svodidla 

(bez nutného přesahu před a za mostní konstrukcí). 

• v práci není zpracován výkres betonářské výztuže spřažené desky. 

• u navržené spřažené konstrukce typu beton-beton postrádám návrh a posouzení 

výztuže ve styčné spáře mezi betony různého stáří (návrh spřažení), což je základním 

předpokladem pro spolehlivé působení spřaženého průřezu. 

• v práci postrádám větší míru ověřovacích ručních výpočtů. 

Dotazy a náměty k diskusi: 

• Popište tvorbu výpočtového modelu a jak byly modelovány jednotlivé předpjaté 

nosníky? 

• Jakým způsobem bylo stanoveno protažení předpínací výztuže (kabel č. 1 a 2), které je 

uvedeno ve výkresu předpínací výztuže? 

Závěr: 

Bakalářská práce je zpracována systematicky a velmi přehlednou formou. 

Bakalářská práce i přes výše zmíněné nedostatky splňuje požadavky bakalářské práce, taktéž 

výkresová dokumentace je s ohledem na autorovi zkušenosti zpracována na velmi dobré 

úrovni. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 9. 6. 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


