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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Rekonstrukce mostu 

Autor práce: Denisa Schafferová 

Oponent práce: Ing. Adam Svoboda 

Popis práce: 

Studentka Denisa Schafferová se ve své bakalářské práci s názvem „Rekonstrukce mostu“ 

zabývala výhradně posouzením stávající původní mostní konstrukce z předpjatých 

prefabrikovaných nosníků I-67. Cílem práce bylo podrobně ověřit vliv předpínací výztuže 

u tohoto typu prefabrikovaného nosníku. Za tímto účelem byl pro podrobnou analýzu vybrán 

most ev. č. 495H – 019 z roku 1978, který se nachází v Uherském Brodě. Statický výpočet 

studentka prováděla ručně za použití metody spolupůsobící šířky s částečnou kontrolou 

v programu SCIA Engineer, ve kterém konstrukci modelovala pomocí ortotropní desky 

s uživatelsky zadanými deskovými tuhostmi. 

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: 

• v bakalářské práci se objevují drobné formální nedostatky a technické nepřesnosti, které 

vyplývají z nedostatečné zkušenosti autorky (např. kabely/dráty; příčná/podélná spára; 

nepřesně označovaná kontaktní spára mezi dílci jako pracovní spára apod.). V úvodní 

části práce je poněkud netradičně, pro závěrečnou práci, použit budoucí čas. 

• v práci je uvedeno, že budoucí rekonstrukce nezasáhne do spodní stavby, ale na 

následujících stránkách autorka uvádí, že důvodem plánované rekonstrukce je potřeba 

řešit nestabilitu spodní stavby. Konkrétní způsob rekonstrukce v práci není navržen, jak 
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je v práci několikrát zmíněno, hlavním cílem bylo analyzovat předpínací systém 

dobového nosníku. 

• studentka se v textové části velmi podrobně zabývá popisem stávající mostní konstrukce 

vč. pořízené fotodokumentace (celkem na 11 stranách), ale vlastní tvůrčí činnost týkající 

se posouzení a statického výpočtu (hlavní část práce) popisuje jen velmi stručně pouze 

na posledních 3 stranách. Pravděpodobně byla textová část psána v časové tísni. 

• navržené schéma teoretického nového vozovkového souvrství mostovky nesplňuje 

požadavky technické normy ČSN 73 6242. V návrhu vozovkového souvrství chybí 

ochranná vrstva mostní izolace, taktéž v souvrství pod římsou není navržena ochrana 

izolace. 

• statický výpočet je místy uváděn bez dosazení číselných hodnot, často jsou uvedeny 

pouze výsledné hodnoty, které tak nelze přímo ověřit. 

• v sestavě dopravního zatížení gr1a není uvažováno rovnoměrné zatížení chodníků, které 

je vyžadováno dle technické normy ČSN EN 1991-2. Zatížení mostní konstrukce od 

dopravního zatížení tak není zcela kompletní. 

• ze statického výpočtu v posouzení kontaktních spár mezi dílci prefabrikovaného nosníku 

je zřejmé, že není dodržena nutná tlaková rezerva 1 MPa. 

• v mezním stavu únosnosti se studentka dopouští řádové chyby v důsledku toho, že 

posuzuje únosnost jednoho nosníku vůči spočítaným vnitřním silám stanoveným pouze 

na 1 bm. 

• v mezním stavu smykové únosnosti je uvedeno, že konstrukce na smyk vyhovuje se 

značnou rezervou, ovšem tomu zcela zásadně neodpovídají proklamované hodnoty 

posouvajících sil, kdy posouvající síla od předpětí se pohybuje v řádech tisíců, ovšem 

smyková únosnost pouze v řádech stovek. Konstrukce tedy zjevně na základě těchto 

hodnot nevyhovuje. Důvodem vysokých hodnot je chybný výpočet posouvajících sil od 

předpětí, ve kterém autorka uvažuje pro každý kabel celkovou předpínací sílu připadající 

na celý nosník, tím pádem jsou posouvající síly od předpětí řádově větší než posouvající 

síly od vnějšího zatížení. Toto chybné posouzení poukazuje na zásadní nepochopení. 

• v posouzení kotevní oblasti (únosnost v soustředěném tlaku) studentka uvádí, že 

výrobce garantuje únosnost při dodržení konstrukčních zásad, což ovšem neplatí pro 

tento základní typ kotev s rovinnou roznášecí deskou, které se používali v letech 

budování prefabrikovaných nosníků I-67. Posouzení kotevní oblasti tedy nelze považovat 

za vyhovující. 

• částečné ověření vnitřních sil bylo v práci provedeno za pomocí softwaru SCIA Engineer 

a ortotropní desky s uživatelsky stanovenými deskovými tuhostmi. Shoda s ohybovými 

momenty je v běžné toleranci, ovšem z porovnání posouvajících sil je zřejmé, že se liší 

až o 55 %. 

• ve výkresu předpínací výztuže chybí nezbytné informace o trasování jednotlivých kabelů 

v podélném řezu i v půdorysu. Není uvedeno staničení rozhodujících bodů tečnového 

polygonu. U kabelů je uveden pouze souhrnný popis, který ale neudává informace 

o umístění předpínací výztuže v samotném nosníku. 

• ve výkresu betonářské výztuže nejsou uvedeny některé základní kóty, studentka se 

v řezech omezuje pouze na označení jednotlivých položek betonářské výztuže. Z výkresu 

je zřejmé, že dochází ke kolizi betonářské výztuže s předpínacími kabely. 
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• na výkresech není uvedena celková váha prefabrikovaného nosníku (ani jednotlivých 

dílců) pro zajištění přesunu na stavbě; 

• výkresy předpínací a betonářské výztuže neodpovídají dobovému typovému podkladu 

TP I-67 (rozdíl v délkách předpínací výztuže, rozdíl v celkové váze betonářské výztuže na 

1 nosník až 200 kg ad.). 

Dotazy a náměty k diskusi: 

• V práci je několikrát zmíněno, že cílem je „dopodrobna ověřit vlivy předpínacích kabelů“. 

V čem spočívalo ono podrobné ověření? Bylo posouzení podle aktuálně platných norem 

porovnáno s dimenzačními hodnotami uvedenými v TP I-67? 

• Jakým způsobem byly uvažovány kombinace zatížení pro posouzení spár mezi dílci 

předpjatého nosníku a pro posouzení smykové únosnosti? 

• Jakým způsobem byla modelována deska v softwaru SCIA Engineer (ortotropie, okrajové 

podmínky, zatížení, šikmost mostu) a jakým způsobem si studentka vysvětluje velký 

rozdíl v porovnání posouvajících sil? Jak byly stanoveny deskové tuhosti pro zadání 

ortotropie? 

Závěr: 

Téma bakalářské práce, tedy posouzení stávajících mostních předpjatých tyčových 

prefabrikátů, je velmi aktuální a jak sama autorka ve své práci v závěru uvádí, je účelné tuto 

tématiku dále rozvíjet a upřesňovat metody pro posouzení tyčových nosníků i se zohledněním 

vlivu koroze. 

V předložené bakalářské práci oceňuji zejména zpracování statického výpočtu formou ručních 

výpočtů, nicméně se v práci objevují poměrně zásadní nedostatky, které mohly být odstraněny 

při důslednějších kontrolách za použití např. softwaru. Výkresová dokumentace je s ohledem 

na zkušenosti autorky na průměrné úrovni. 

Bakalářskou práci i přes výše zmíněné nedostatky doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

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


