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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 
Název práce: Jednotrámový most 

Autor práce: Marek Pastucha 

Oponent práce: Ing. Josef Panáček 

Popis práce: 

V bakalářské práci se student zabýval návrhem předpjaté lávky pro pěší o jednom poli přes řeku se 
stanoveným rozpětím 47 m a s dalšími parametry danými zadáním bakalářské práce. Ze tří studií na 
základě jejich zhodnocení byla pro podrobnější zpracování vybrána jednotrámová zakřivená nosná 
konstrukce jednostranně vetknutá a s proměnným lichoběžníkovým průřezem. Konstrukce byla 
v podélném směru staticky řešena pomocí programu SCIA Engineer jako prut včetně kabelů a vlivu 
pilot a v příčném směru ručně jako konzola. Dimenzování bylo provedeno podle EN. Vlastní práce 
obsahuje textovou část, studie, výkresovou dokumentaci, statický výpočet a vizualizaci. 

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: 

Textová část 
Textová část má většinou průvodní charakter, zahrnuje popis rozhodujících postupů a výstupů ze 
statického řešení. Ve zprávě by měla být věnována i pozornost technickému řešení. Postrádám např. 
popis odvodnění, přechodové oblasti, překrytí dilatační spáry, úpravy závěrné zdi, zábradlí atd. Místo 
pojmu pravá a levá (a ještě naopak) strana konstrukce lze používat začátek a konec. U pevnostní třídy 
betonu by měl být uveden i stupeň vlivu prostředí. Za vhodné považuji uvést použité zdroje a seznam 
příloh.   
 
Statický výpočet 
Ve statickém výpočtu z hlediska zatížení není zřejmé, proč není samostatně uvažován vliv od 
povrchové úpravy Tarco. V kombinacích používané součinitele ψ (psí) neodpovídají EN pro lávky pro 
chodce – mají být 0,4 místo 1,0 a 0,7. Postrádám přehled reálných hodnot provedených kombinací a 
jejich výpočet v přehledné tabulce pro M, N a V. Při výpočtu krytí je lépe uvažovat pro životnost 100 
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let větší konstrukční třídu než S4, maximální tloušťka krycí vrstvy je doporučována 80 mm. Na základě 
čeho byl uvažován součinitel tření 0,2. U časté kombinace se nemusí provádět kontrola, že tlakové 
napětí v betonu je v absolutní hodnotě menší než 0,45 fck. V časté kombinaci použitý moment 
3552,731 kNm na str. 37 je menší než moment 3812,39 kNm v čase t0. Ve výpočtu pro čas ukončení 
životnosti mostu postrádám posudek pro kvazistálou kombinaci. Jak je definován čas T1? Při výpočtu 
napětí v SLS a při výpočtu v ULS není uvažována normálová síla od zatížení, ale pouze síla od předpětí. 
Moment od předpětí je v některých vztazích uvažován P . ep, což neodpovídá staticky neurčité 
konstrukci. Při výpočtu VR,dc je použitá hodnota Asl = 0,0314 příliš velká. Při výpočtu smyku nejsou 
v tabulce 20 uvedeny hodnoty posouvajících sil od zatížení a předpětí. Při výpočtu kotev se pro 
soustředěný tlak prokazuje, že 4752 je menší než 5614,154 kN. 
 
Výkresová dokumentace 
V přehledných výkresech uvedený flexibilní mostní závěr je nereálný. U betonů mimo pevnostní třídy 
je třeba uvádět i stupeň vlivu prostředí. Doporučuji uvádět číslování opěr a polí a popř. i staničení. U 
schodiště s ohledem na jeho délku by byla vhodná mezipodesta. Úprava závěrné zídky neodpovídá 
VL4 – měla by umožnit kontrolu mostního závěru. Vzdálenost mezi úložným prahem a trámovou 
konstrukcí má být větší než 300 mm.   
Ve výkresu předpínací výztuže uvedené pořadí napínání neodpovídá zásadám. Spotřeba 
předpínacích lan není uvedena pro všechna lana, ale pouze pro jedno lano v každém kabelu.  
 
Doporučené otázky pro obhajobu: 

1) Vysvětlete vliv normálových sil od zatížení na výsledné hodnoty napětí v SLS a na výpočet 
v ULS na mimostředný tlak a ve smyku. 

2) Vysvětlete použití součinitelů tření o hodnotě 0,2.  
3) Vysvětlete vhodné pořadí napínání kabelů. 
4) Podle jakého doporučení a jak byly uvažovány součinitelé kombinace ψ (psí). 
5) Proč nebyla, popř. jak byla započtena do zatížení izolace povrchu Tarco? 

Závěr: 

Student splnil požadavky dle zadání v plném rozsahu. S ohledem na výše uvedené připomínky, které 
nesnižují, ale přesto částečně ovlivňují kvalitu práce, lze celkově práci hodnotit jako velmi dobrou. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 7. června 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


