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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Deskový silniční most 

Autor práce: Martin Blaha 

Oponent práce: Ing. Jan Koláček, Ph.D. 

Popis práce: 

Student Martin Blaha měl za úkol zpracovat místo stávajícího mostního objektu dvě až tři 

studie návrhu deskového mostu o jednom poli včetně jejich zhodnocení. Práce měla být 

zaměřena především na návrh předpjaté deskové konstrukce mostu vybrané studie. 

Dimenzování mělo být provedeno podle EN. 

Nejprve byly navrženy tři varianty přemostění za použití dodatečně předpjatých nosníků DS-

PP I 40/65 doplněných spřaženou deskou, předpjaté deskové konstrukce lichoběžníkového a 

obdélníkového průřezu. Pro podrobnější zpracování byla vybrána třetí varianta, která byla 

řešena jako 2D deska v programu SCIA. Na tuto variantu byl dále proveden výpočet zatížení a 

kombinací, návrh předpětí a kabelových drah, podrobný výpočet okamžitých a provozních 

ztrát, posouzení normálových napětí v čase předpínání a životnosti (omezení napětí), mezní 

stav únosnosti v ohybu v čase životnosti (podélný i příčný směr), posouzení na smyk, 

posouzení kotevní oblasti a omezení přetvoření. 

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: 

Statický výpočet a textová část: Textová část i statický výpočet (dále jen SV) obsahuje překlepy. 

Při návrhu počtu lan v kabelu je vhodnější využít všech 7 lan po větší osové vzdálenosti (je 

navrženo 6 lan po 350 mm; vhodnější je 7 lan po 380 mm). Na str. 36 je chybné znaménko 

potažmo napětí od síly od pružné změny způsobené stálým zatížením (stálé zatížení 

nezpůsobuje ztrátu – lana se vlivem zatížení protáhnou). SV postrádá více vysvětlujících 

schématických obrázků, např. uspořádání podélné, příčné a smykové výztuže, schémata pro 

posouzení kotevní oblasti, atd. a některé výstupy z výpočetního programu, např. kde a jak se 

odečítaly posouvající síly na str. 26 nebo na str. 47, dimenzační momenty pro příčný směr, atd. 
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U posouzení mezního stavu únosnosti na str. 43 (ohyb v podélném směru) lze pro přídavnou 

výztuž využít konstrukční výztuže a nepřidávat další výztuž mimo už navržený rastr. 

Výkresová dokumentace: Ve výkrese č. 05 by se předpínací výztuž měla kreslit tučnou čarou. 

Dále je ve výkrese udaná hodnota kotevní síly pro 3 kabely (v 1 bm), standardně se píše 

kotevní síla pro jeden kabel. Bylo by dále vhodné uvést, z jaké strany se budou kabely napínat. 

Ve výkresu betonářské výztuže č. 06 není vhodné provádět stykování hlavní výztuže (byť 

konstrukční) v místě největšího momentu (položka 1a a 1b). Ve výkrese citelně chybí schéma 

uspořádání spon. 

 

Student by mohl v rozpravě nad bakalářskou prací odpovědět na následující otázky: 

1. Na str. 40 SV je u omezení napětí v betonu pro charakteristickou kombinaci dosaženo 

napětí v dolních vláknech překonávající průměrnou pevnost betonu v tahu pro danou třídu. 

Jak se posuzuje průřez v mezním stavu použitelnosti s vlivem trhlin a o kolik se přepočtem 

změní hodnota tlaku v horních vláknech? 

2. Proč je na výkrese č. 2 použit železobeton pro základ a dřík opěry, pro jaké typy konstrukcí 

by to bylo vhodnější? 

3. Jak jste vypočetl hodnotu protažení kabelu na výkrese č. 05? 

4. Lze použít napínaní kabelů z obou stran pro váš most, zdůvodněte? 

 

Závěr: 

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

rozsahem požadovaným v zadání. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  31. května 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


