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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Most na silnici I/39 

Autor práce: Šárka Pokorná 

Oponent práce: Ing. Adam Svoboda 

Popis práce: 

Studentka Šárka Pokorná se ve své bakalářské práci věnuje návrhu mostu na silnici I/39. V rámci 

zadání byly vypracovány tři studie možného řešení přemostění, ze kterých byla po zhodnocení 

vybrána varianta jednopolové spřažené konstrukce – předem předpjaté prefabrikované 

nosníky KSP-NPP spřažené s monolitickou deskou. V bakalářské práci je proveden návrh 

a posouzení nosné konstrukce. Výpočtový deskový model byl vytvořen v programu SCIA 

Engineer. Ve statickém výpočtu mostní konstrukce byla zohledněna časově závislá analýza za 

pomocí programu IDEA StatiCa (reologické jevy a jednotlivé montážní stavy). 

Hodnocení práce: 

 

V
ý
b

o
rn

é
 

V
e

lm
i 
d

o
b

ré
 

D
o

b
ré

 

N
e

vy
h

o
vu

jíc
í 

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 typografické a pravopisné chyby, překlepy, chybí 

číslování stran ad. 

• navržená skladba vozovkového souvrství odpovídá dle technické normy ČSN EN 73 6242 

třídě dopravního zatížení (TDZ) IV. Pro komunikace I. třídy je ale s ohledem na velké 

vytížení doporučena třída TDZ S, I, II nebo III. V souvrství pod římsou není navržena 

ochrana izolace. 
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• ve výpočtu základního napětí v posouzení MSÚ autorka práce uvažuje přírůstek napětí 

σcp, který ale v případě PPB nemá opodstatnění, neboť základní napětí u předem 

předpjatého prvku je rovno skutečnému napětí v předpínací výztuži. 

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

výztuže ve styčné spáře mezi betony různého stáří (návrh spřažení). Ve statickém 

výpočtu také není uveden výpočet separace lan, která je zakreslena ve výkresové 

dokumentaci. 

• dle výkresové dokumentace jsou revizní schodiště navržena pouze u OP2. Kontrola 

a údržba OP1 by tak byla znesnadněna. Ve výkresech není zřejmé, v kterých místech je 

veden myšlený příčný řez. Spodní stavba není v řezu zobrazena. 

• ve výkresu předpínací výztuže neodpovídají vykreslené příčné řezy naznačeným místům 

předpokládaného vedení řezů. 

• ve výkresech betonářské výztuže je vhodně uvažováno stykování výztuží, kterému ale 

neodpovídají výkazy výztuže. 

• ve výkresové dokumentaci není uvedena celková hmotnost prefabrikovaného nosníku 

pro manipulaci na stavbě. 

Dotazy a náměty k diskusi: 

• Jakým způsobem bylo uvažováno umístění dopravního zatížení pro posouzení smykové 

odolnosti předpjatého nosníku a pro posouzení příčného směru mostovkové desky? 

• Jakým způsobem byla navržena separace předpínací výztuže? 

Závěr: 

Bakalářská práce je zpracována systematicky a velmi přehlednou formou. Uvedené připomínky 

jsou drobného charakteru a lze konstatovat, že práce splňuje požadavky bakalářské práce. 

Výkresová dokumentace je s ohledem na zkušenosti autorky zpracována na velmi dobré úrovni. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

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


