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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 
Název práce: Most přes řeku Senici 

Autor práce: Filip Urbánek 

Vedoucí práce: Ing. Josef Panáček 

Popis práce: 

Student Filip Urbánek měl ve své práci navrhnout most na silnici III/05741 přes řeku Senici 
před obcí Seninka místo stávajícího mostu. Podrobnosti jsou uvedeny v zadání bakalářské 
práce a v podkladech. Z provedených tří studií byla podrobněji zpracována předpjatá 
spřažená konstrukce typu beton-beton z nosníků VSTI. Pro zadaný úkol student vypracoval 
textovou část, studie návrhu, statický výpočet, přehledné a podrobné výkresy a vizualizaci. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 
2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Práce je zpracována v rámci požadavků zadání. Ve statickém řešení pro svislé zatížení (dle 
charakteru silnice bez LM3) je uplatněno modelování spřažené konstrukce jako desko-prutové 
(na rozdíl od typu s dodatečným předpětím); pro modul TDA byl použit model jednoho 
nosníku jako prutu. Vlastní dimenzování, včetně zohlednění vlivu spřažení, bylo provedeno 
pro SLS, ULS – ohyb, smyk, podélný smyk a příčný směr. Napětí bylo ve fázích výstavby 
stanoveno s vlivem reologie výpočtem pomocí TDA. Textová část je kvalitně zpracována. 
Výkresy mají dobrou grafickou úroveň. 
Student pracoval průběžně, samostatně a aktivně. Velké množství času věnoval časové 
analýze. Dobře se orientoval v zadaném problému a potřebné odborné literatuře. S vedoucím 
práce pravidelně on-line konzultoval výstupy ze své práce a reagoval na jeho připomínky. 
Ocenit lze podrobné řešení spřažené konstrukce s postupnou výstavbou včetně 
nadstandardního využití TDA. Celkově lze práci hodnotit výborně. 
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