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Student Ondřej Kubíček ve své bakalářské práci řešil návrh mostu přes řeku Bělou. 
Student měl oproti stávajícímu mostnímu objektu zpracovat dvě až tři studie včetně jejich 
zhodnocení a dále preferovat konstrukci z předpjatého betonu. Pro zadaný úkol měl vypracovat 
textovou část, statický výpočet a výkresovou dokumentaci. 
 

Předložená bakalářská práce je svým předmětem v souladu s rozsahem požadovaným 
v zadání. K předložené práci mám k jejím jednotlivým částem drobné připomínky: 
 

1) Textová část: 
 je věcně stručná, obsahuje jen základní údaje o mostním objektu a navrhovaných 

variantách, mohla být doplněna o průvodní zprávu statickým výpočtem 
s vysvětlujícími obrázky, podrobnějšími informacemi o výpočetním modelu a jeho 
zatížení včetně dílčích výsledků. 

 

2) Statický výpočet: 
 přehlednosti statického výpočtu by pomohlo více názorných obrázků (např. postavení 

zatížení v podélném směru, navrhovaná poloha předpětí, schéma vyztužení, apod.), 
 není zřejmý postup, jak byl získán kroutící moment připadající na trám (str. 59), 
 v posouzení na mezní stavy použitelnosti, mělo být normálové napětí vypočteno 

pomocí plných (vliv normálových sil) i efektivních (vliv momentů) průřezových char. 
 

3) Výkresová dokumentace: byla zpracována pomocí výp. techniky v prostředí sytému CAD. 
 výkresy jednotlivých variant jsou schématické, chybí výškové kóty, popisy i kóty 

jsou místy nečitelné, tok řeky není vyznačen, chybné tl. čar v příčných řezech. Je 
správné uložení na elastomerová ložiska 600 x 600 mm? V podélném řezu je malá 
dilatační spára mezi NK a závěrnou zdí. 

 ve výkresové dokumentaci měly být lépe zvoleny tloušťky čar, styly písma zejména 
pro kóty, doplněny výškové kóty, směr jízdy je různý na různých výkresech. Roura 
odvodnění by neměla být umístěna v průřezu nosné konstrukce. 

 ve výkrese předpínací výztuže je nevhodně řešena kotevní oblast (tvar sklípků), velké 
množství překlepů (příčné řezy jsou onačeny jako půdorysy), poloha kabelů 
v příčném směru není jednoznačná, malá délka kabelů, poloviční počet kotev, 

 ve výkrese betonářské výztuže chybí výztuž v kotevní oblasti, nelze stykovat 100% 
pod výztuže v jednom směru, třmínky 23a 23b nejsou vykresleny, není jasný počet 
spon na m2. 

 

I přes nedostatky zejména ve výkresové dokumentaci splnil student zadání v plném 
rozsahu. Celkovou úroveň bakalářské práce lze hodnotit jako dobrou. V rozpravě 
nad bakalářskou prací by mohl student doplnit následující: 

 popsat postup stanovení kroutícího moment na jeden trám. 
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