
POSUDEK OPONENTA BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Autor bakalářské práce: Andrea Tichavská 

Oponent bakalářské práce: Ing. Jan Koláček 

Studentka Andrea Tichavská měla za úkol z předběžného návrhu možných typů mostních 
konstrukcí preferovat konstrukci o jednom poli podporovanou kabely. Práce měla být 
zaměřena především na návrh betonové nosné konstrukce mostu vybraného typu bez 
uvažování fázované výstavby. Dimenzování mělo být provedeno podle EN. 

Nejprve byly navrženy tři varianty přemostění, dvě za použití předpjaté desky vynášené 
externími kabely a ocelovým parabolickým obloukem, a předpjaté desky probíhající spojitě 
přes tři pole. Pro podrobnější zpracování byla vybrána první varianta, která byla řešena jako 
2D prutový model doplněný 2D deskovým modelem, obojí v programu SCIA. Na tuto 
variantu byl proveden výpočet zatížení a kombinací, dále návrh předpínacích sil v externích 
kabelech a mostovce za podmínky přibližně nulového průhybu mostovky, posouzení mezních 
stavů únosnosti (ohyb s normálovou silou a smyk) a mezních stavů použitelnosti (omezení 
napětí a trhlin), návrh příčného směru a ocelových stojek. K předložené bakalářské práci mám 
k jejím jednotlivým částem následující připomínky: 

1. Statický výpočet a textová část: Ve statickém výpočtu na straně 12 nemůže být napětí 
v předpínacím kabelu bezprostředně po napnutí mostovky větší než dovolená hodnota, tzn. že 
5% předpokládaných okamžitých ztrát je málo. Na straně 22 není uvedeno kde a pro jaký čas 
je posuzován mezní stav únosnosti a ve výčtu vnitřních sil k němu chybí normálová síla. 

2. Výkresová dokumentace: Ve výkresu číslo 5 by bylo vhodné lépe rozkreslit a 
navrhnout výztuž v příčném řezu, vložka 3 by byla vhodnější z více kusů. 

Studentka by mohla v rozpravě nad bakalářskou prací odpovědět na následující otázky: 

1. Proč jste uvažovala hodnotu maximálního napětí pro externí kabely jako 50% pevnosti 
v tahu (statický výpočet strana 11)? 

2. Proč byla použita hodnota pro zatížení chodci zrovna 4 kN/m2, v EC je přeci vzorec 
pro tento druh zatížení? 

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

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

V Brně dne 5.6.2013 ................................................... 
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