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Pro NSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Most nad místní komunikací a potokem 

Autor práce: Bc. Marek Švancara 
Oponent práce: Ing. Vladimír Puda 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší využití typových tyčových prefabrikátů z dodatečně předpjatého betonu pro 

rozpětí mostních polí větší, než odpovídá skladebné délce těchto prefabrikátů. Principem je 

zhotovení vnitřních podpor (pilířů) s podélnou konzolou vyloženou přibližně do čtvrtiny rozpětí 

mostního pole, což odpovídá přibližně polovině skladebné délky nosníku. Na tuto konzolu jsou 

osazeny nosníky tak, že jejich středy jsou v podélném směru umístěny do osy podpory. Na konce 

podélných konzol jsou potom do volného prostoru, tj. od jedné do tří čtvrtin rozpětí osazeny další 

nosníky. Tímto je dosaženo rozpětí mostního pole, které odpovídá přibližně dvojnásobku 

skladebné délky jednotlivého nosníku. V podélném směru se následně za sebou osazené nosníky 

předepnou kabely spojitosti a je realizovaná ŽB spřahující deska.  

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Diplomová práce neřeší mostní objekt jako celek (což rozhodně nebylo ani jejím cílem), ale 

zaměřuje se na variantní řešení výstavby nosné konstrukce z hlediska postupné výstavby (časově 

závislá analýza, fázované průřezy). Statickým výpočtem jsou posouzeny tři možnosti výstavby 

z hlediska postupu jednotlivých prací (např. zda prvně spřáhnout nosníky s konzolou a až 

následně předepnout kabely spojitosti či naopak, zda bude podélná konzola ŽB či předepnutá 

apod.). Výše popsané je rozpracováno na třípolovém dilatačním celku, na který na dilatačních 

pilířích navazují sousední dilatační celky s typickými „krátkými“ poli, kde rozpětí jednotlivých polí 

odpovídá skladebné délce nosníků. 
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Bylo stanoveno roznášení zatížení na deskostěnovém modelu s vloženými pruty (nosníky) a 

samotné fáze výstavby jsou již řešeny na 2D prutovém modelu nejvíce namáhaného nosníku. 

S ohledem na to, že práce se soustředí pouze na řešení podélného směru, bylo by vhodné uvést 

více posudků (nejen ohyb na MSÚ a průběh normálového napětí pro MSP). Ve statickém výpočtu 

by bylo třeba doplnit komentáře, jak je co počítáno, jaké jsou předpoklady apod. Oceňuji, že 

součástí zprávy je i výtah ze statického výpočtu a lze si celkem rychle udělat přehled, zda daná 

varianta vyhověla či nikoli. Výkresy postupu výstavby jsou popsány a vykresleny úsporně a místy 

je nutno dohledávat v textových přílohách. Není zpracována vizualizace. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky ke statickému výpočtu 

 Posudky na kombinaci N+M na MSÚ jsou provedeny pro rozhodující průřezy nad 

podporami a v L/2. Normálové napětí je stanoveno pro všechna vlákna postupně 

budovaného průřezu a to ve všech fázích výstavby i v provozu a to na celé délce mostu. To 

je plně v pořádku. Pro lepší prezentaci výsledků bych ale uvítal, kdyby v rozhodujících 

fázovaných průřezech byl po jejich výšce vykreslen průběh normálového napětí. 

 Vzhledem k soustředění se pouze na podélný směr by bylo dobré alespoň v některých 

průřezech, pravděpodobně ve var. 2, posoudit i smyk a případně i spřažení nosníku s ŽB 

deskou. 

 V praxi by bylo nutno v rámci nosné konstrukce řešit i příčný směr (spřahující deska a 

nadpodporové příčníky), což ale nebylo tématem této práce. 
 

Připomínky k výkresovým přílohám 

 V příčných řezech by bylo vhodné doplnit dva řezy a to v místě uložení nosníků na 

podporující konzolu v místě mimo osu uložení a druhý řez v místě koncového příčníku nad 

dilatačním pilířem. 
 

Připomínky ke zprávě 

 Jelikož je projekt soustředěn na konkrétní technologii výstavby NK a její další možné 

rozvinutí, byla by vhodná diskuse (komentář), kde jsou výhody a nevýhody konvenčního 

řešení nosníkových mostů (estakádová část) a jaké jsou výhody a nevýhody technologie 

pro větší rozpětí popisované v diplomové práci. 
 

Připomínky ke koncepci 

 Na koncových příčnících (na začátku a konci řešeného DC) je každý z nosníků uložen na 

elastomerové ložisko. Vhodnější by bylo nepřímé uložení nosníků na masivní samonosný 

příčník podepřený dvojicí hrncových ložisek. 

 Diplomant použil existující komerční nosníky, což je plně v pořádku. Avšak s ohledem na 

nutnost dobetonování spár mezi čely pěti navazujících nosníků za sebou a provlékání 

velkého množství kabelů spojitosti, by v praxi stálo za úvahu použít méně kabelů ale o více 

jednotkách (lanech) a to možná i za cenu mírného zvětšení tloušťky stěny. 
 

Dotazy pro diplomanta 

 Ke statice: okomentovat posouzení smyku. 

 K postupu výstavby: 

o V jaké podobě se nosníky délky 40 m dopravují na staveniště? 
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o Jaké jsou možnosti montáže nosníků do svých finálních poloh? Zhodnotit možnost 

(vhodnost) použití zavážecího zařízení a mobilních autojeřábů a to v kontextu 

montáže velkého množství typických estakádových polí, jednoho atypického 

prodlouženého pole a přemostění problematické překážky, kde nelze umístit 

dočasné podpůrné konstrukce (vodní tok, železniční koridor apod.). 

 

Závěr: 

Předložená diplomová práce splnila zadání. Oceňuji, že nebyl řešen most v klasickém pojetí, jako 

jeden z mnoha, ale práce přináší i nový pohled. Diplomant prokázal, že se v dané problematice 

orientuje. Zejména některé z chybějících posudků (smyk) a absence komentářů, jak k použité 

technologii, tak místy i ve statickém výpočtu, měly vliv na snížené hodnocení práce. Některé 

posudky (např. křehký lom), ale i připomínky ke koncepci naopak nelze v rámci zadání a možného 

rozsahu diplomové práce vyžadovat. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum:                                         Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


