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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Konstrukce podporovaná kabelem 

Autor práce: David Kolář 

Oponent práce: Ing. Jan Koláček, Ph.D. 

Popis práce: 

Student David Kolář měl za úkol z předběžného návrhu možných typů mostních konstrukcí 

preferovat konstrukci podporovanou kabelem. V práci měl dále zpracovat dvě až tři studie 

mostu včetně jejich zhodnocení. Dimenzování mělo být provedeno podle EN. 

Nejprve byly navrženy tři varianty přemostění za použití zavěšené konstrukce s jedním 

pylonem, obloukové konstrukce s dolní mostovkou a spojité deskové konstrukce. Pro 

podrobnější zpracování byla vybrána první varianta, která byla řešena pomocí prutového 

modelu v programu SCIA Engineer 2020. Prvním krokem bylo stanovení výchozího stavu 

konstrukce, pro který bylo vypočteno přetvoření v závěsech tak, aby svislý posun mostovky a 

vodorovný posun pylonu od stálých složek byl téměř nulový. Dále byl proveden výpočet 

zatížení a kombinací, návrh předpětí a kabelových drah, posouzení normálových napětí v čase 

předpínání a životnosti konstrukce (omezení napětí), mezní stav únosnosti v ohybu v čase 

životnosti, posouzení na smyk, posouzení příčného směru, posouzení kotevní oblasti a 

posouzení pylonu na mezní stav únosnosti. 

Výkresová dokumentace je zpracována v systému CAD. Dokumentace obsahuje situaci, 

podélný řez a příčné řezy, výkresy betonářské a předpínací výztuže mostovky a výkres 

betonářské výztuže pylonu. Dokumentace je také doplněna o vizualizaci celé konstrukce. 

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: 

Statický výpočet a textová část: Textová část i statický výpočet (zkráceně SV) má řadu překlepů a 

zvláštních neodborných výrazů. U varianty C není vhodné umísťovat pilíř doprostřed toku, 

vhodnější by byly dvě vnitřní podpěry. Ve SV je nesoulad podepření mostovky (na straně 9 je 
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zabráněno všem posunům na začátku) s výpočtovým modelem (na straně 10 je na začátku 

kloubová posuvná podpora). Bylo by vhodnější více a lépe popsat výpočtový model. 

Pravděpodobně existuje i jiné uspořádání zatížení chodci, třeba pro vyvolání extrémního 

momentu v pylonu. Podmínka nulového tahu v mostovce pro častou kombinaci v MSP je 

neekonomická, když norma připouští i vznik trhlin. 

Výkresová dokumentace: Ve výkresech není zřejmé, jak je zachycena vodorovná síla od kotvících 

závěsů. Chybí lemovací výztuž v římse mostovky. Třmínková výztuž pylonu by měla být v patě 

zahuštěna a žádný podélný prut nemá být dále než 150 mm od zajištěného prutu příčnou 

výztuží. Není jasné, jak bude řešena oblast styku závěsů s pylonem ve vztahu k jeho výztuži. 

 

Student by mohl v rozpravě nad bakalářskou prací odpovědět na následující otázky: 

1. Vysvětlete z jakých průřezů je modelován pylon, byl použit konstantní průřez nebo náběh? 

Proč je vlastní tíha pylonu modelována silou v těžišti? 

2. Jsou v mostovce zahrnuty tíhy příčníků? 

3. Vysvětlete, jak je v modelu podepřena mostovka v místě pylonu? Je příčník, modelovaný 

jako tuhý prut (strana 9 SV), kroucen? 

4. Proč je rovnováha sil v závěsech provedena pouze v podélném směru, když závěsy nejsou 

v jedné rovině? Pylon musí přenášet příčné účinky od závěsů (příčné posunutí na straně 36 

SV), jak se tyto účinky dají snadno eliminovat? 

5. Posouzení dovoleného namáhání v závěsech je provedeno pouze pro výchozí stav. Je zde 

dostatečná rezerva i pro působení proměnného zatížení? 

Závěr: 

Předložená bakalářská práce je svým předmětem a předloženým rozsahem v souladu s 

rozsahem požadovaným v zadání. Oponent chválí množství provedené práce a i přes výše 

uvedené nedostatky hodnotí práci jako velmi dobrou a doporučuje ji k obhajobě. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 4. 6. 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


