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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Návrh jednopolového trámového mostu 

Autor práce: Eliška Skořepová 

Oponent práce: Ing. Josef Panáček 

Popis práce: 

V bakalářské práci se studentka zabývala návrhem mostu o jednom poli převádějícího silnici 
kategorie S 7,5 přes řeku Nežárka. Lokalita nebyla zadáním přesně určena, proto byly 
parametry nutné a dané zaměřením bakalářské práce zvoleny. Ze dvou variant mostu na 
základě jejich zhodnocení byla pro podrobnější zpracování vybrána předpjatá dvoutrámová 
nosná konstrukce. Tato byla v podélném směru staticky řešena pomocí programu SCIA 
Engineer (desko-prut pro přepočet na prut); kontrola byla provedena ručně pro prut 
modelující jeden trám včetně spolupůsobící desky. Dimenzování bylo provedeno podle EN. 
Vlastní práce zahrnuje textovou část, studie, výkresy, statický výpočet a vizualizaci. 

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: 

Textová část:  
Má málo technického popisu dle zvyklostí pro technické zprávy, převažuje stručně popisovaný 
přehled výstupů ze statického výpočtu. Chybí podrobnější popis nosné konstrukce a spodní 
stavby včetně zdůvodnění plošného založení. S ohledem na délku mostu systém odvodnění 
pouze mimo most bude asi nedostatečný – bude nutný návrh odvodňovačů. Záchytné 
bezpečnostní zařízení a odvodnění nepatří do svršku mostu. Chybí popis použitých mostních 
závěrů. Pro zatížení dopravou je nutno preferovat sestavy zatížení a teprve následně 
jednotlivé modely. U modelu LM3 je nesprávně uvedena velikost dynamického součinitele a 
rychlost zvláštního vozidla. V celém textu je několik nelogicky napsaných vět. Např. v návrhu 
kabelových drah je uvedeno, že pro jejich návrh byla využita „metoda mezních použití“? Možný 
rozptyl v tíze vozovky je v % a ne ve °C. 
Statický výpočet:  
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Záleží na cíli bakalářské práce, ale ve statickém výpočtu by reálně měli být další návrhy a 
posouzení. V podélném směru není řešen vliv kroucení a podélného smyku, v příčném směru 
nebyla řešena konstrukce mostovky a také postrádám řešení kotevní oblasti, soustředěného 
tlaku nad ložisky a příčníku. Výpočet ztrát byl proveden jen odhadem. Postrádám alespoň 
některé výstupy z PC pro statické veličiny (nestačí jenom napsat jejich hodnoty). Objemová 
tíha izolace není 24 kN/m3. Tloušťka obrusné vrstvy je ve výpočtu 60 mm, ale v textové části 50 
mm. Ruční výpočet na str. 17 pro moment od tandem systému je chybný – má mít hodnotu 
4237,5 kNm. Při porovnání momentů od LM1 a LM3 není uplatněn u momentu od LM3 
dynamický součinitel. Místo termínu nahodilé zatížení se má používat termín proměnné 
zatížení. Při výpočtu celkového průhybu na str. 48 se u vlivu předpětí uplatní jiný součinitel 
dotvarování (1,63185 místo 1,3549). Při výpočtu vlivu posouvajících sil není provedeno ověření 
tlačené diagonály. 
Výkresová dokumentace:  
U studií by bylo vhodnější vykreslit v příčných řezech i spodní stavbu. Řešení dilatace 
neodpovídá vzorovým listům, týká se tvaru závěrné zdi (platí i pro přehledné výkresy). Použití 
vykresleného typu zábradelního svodidla není nutné (platí i pro přehledné výkresy). Chybí 
popis mostních závěrů, flexibilní závěr se již nepoužívá – na koncích budou jiné typy závěrů. 
V situaci není podle VL4 správně dořešena oblast na obou koncích mostu v návaznosti na 
chodníky (zpevnění, spádování, napojení na skluz). Doporučuji pro jednotlivé betony současně 
uvádět stupně vlivu prostředí pro XC, XD a XF. 
Výkres předpínací výztuže – napínací síla se uvádí pro jeden kabel (ne pro trám), chybí pořadí 
napínání kabelů, kotevní oblast je poměrně komplikovaná – chybí vybrání pro uchycení 
mostního závěru, délka kabelů nezahrnuje přesahy do napínacího zařízení. 
Výkres betonářské výztuže – vykreslená výztuž pro mostovku a pro kotevní oblast nebyla 
navržena ve statickém výpočtu, třmínky by lépe měly být dva typy - obvodové a vnitřní, 
doporučuji použití spojovací vodorovné výztuže mezi svislými větvemi třmínků. 
 

Doporučené otázky pro obhajobu: 

1) Vysvětlete, co je myšleno provedením návrhu kabelových drah pomocí „metody 
mezních použití“ ? 

2) V čem jsou výhody či nevýhody použití koncových příčníků u dvoutrámových mostních 
nosných konstrukcí?  

3) Jak by se staticky řešila dvoutrámová konstrukce v příčném směru? 
4) Co vyplývá ze situace, že je při výpočtu normálových napětí překročena pevnost 

betonu v tahu pro charakteristickou kombinaci v čase na konci životnosti konstrukce 
(alespoň dvě možnosti)? 
 

Studentka splnila minimální požadavky na návrh mostní dvoutrámové konstrukce dle zadání. 
S ohledem na výše uvedené připomínky, které nesnižují, ale přesto částečně ovlivňují kvalitu 
práce, lze celkově práci hodnotit jako dobrou. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

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


