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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: OBLOUKOVÁ LÁVKA 

Autor práce: Michal Fadrný 

Oponent práce: Ing. Radim Nečas, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce se zabývá návrhem obloukové lávky pro pěší přes řeku Dyji v Břeclavi. V úvodu 
závěrečné práce je vypracována studie, která porovnává dvě varianty zavěšení mostovky 
na nosný oblouk se šikmými a svislými táhly. Pro doplnění je jako třetí varianta uvedena lávka 
s atypickým zavěšením protisměrnými šikmými závěsy na dvojici rovnoběžných obloucích. 
Pro další zpracování byla vybrána první varianta se šikmými závěsy řešená v programovém 
systému SCIA ENGINEER. Návrh a posudky byly provedeny dle platných norem. Pro zadaný 
úkol byla vypracována textová část, statický výpočet, výkresová dokumentace a vizualizace. 

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: 

1) Textová část: 
 je věcně správná, obsahuje mimo základní údaje o mostním objektu také závěry 

z provedené studie různého zavěšení mostovky na páteřní oblouk, v textové části jsou 
přehledně uvedeny i základní informace o výpočetních modelech, statickém řešení 
a provedených posudcích, 

 ke škodě celé práce je nevhodně, místy nepřesně, použita mostní terminologie, 
objevují se překlepy a hrubky, 

 na str. 13 je v odstavci týkajícího se rektifikace závěsů uvedeno, že dojde k vyrovnání 
momentů v mostovce jako na spojitém nosníku – vyrovnání momentů k nule, prosím 
o vysvětlení, 

 postrádám bližší vysvětlení k použité geometrii oblouku, jakým způsobem byly 
modelovány závěsy, jejich připojení k mostovce a oblouku, rovněž tab. na str. 12 není 
na první pohled přehledná a výstižná, prosím o doplnění u obhajoby práce. 
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2) Studie různých zavěšení: 
 z textu to není zcela jasné, ale předpokládám, že geometrie nosného oblouku je 

parabola 2°. Dalším postupem přes rektifikaci závěsů došlo k eliminaci (zmenšení) 
průhybů mostovky a snížení ohybového namáhání jak oblouku, tak i mostovky. 
Závěrem bylo konstatováno, že zavěšení svislými závěsy je výhodnější. S tímto závěrem 
se dá souhlasit, neboť svislé závěsy odpovídají rovnoměrnému zatížení, kterému 
vyhovuje parabolická střednice oblouku. Je škoda, že nebyla pro variantu se šikmými 
závěsy nalezena optimální střednice oblouku ve tvaru tlakové čáry. V práci byl zvolen 
a aplikován postup, který vede k optimalizaci tvaru oblouku, ale nebyl dotažen 
do změny geometrie. Pokud ano, není uvedeno v práci. 

 
2) Statický výpočet: 

 statický výpočet je přehledný, názorný a dobře čitelný, pro podélný směr byl použit 
prutový model, pro příčný směr deskostěnový model, 

 náhrada deskami v příčném směru nebyla provedena vhodným způsobem, zanedbání 
krajních římsových částí a jejich nahrazení hmotou považuji za nepřesné, 

 do výpočtu únosnosti se mohla započítat navržená betonářská výztuž, 
 prosím o vysvětlení postavení zatížení na maximální kroutící moment, 
 vzpěrné délky pro posouzení ocelového oblouku nejsou voleny správně. 

 
3) Výkresová dokumentace: 

 některé výztužné vložky (např. „G“) nemají dostatečné kotevní délky,  
 v tabulce výpisu předpínací výztuže je uveden počet lan v kabelu 2, níže v textu pak lan 

v kabelu 12 lan,  
 součástí práce je vizualizace objektu v několika zajímavých pohledech. 

Závěr: 

Student splnil zadání v plném rozsahu. Celkovou úroveň bakalářské práce lze hodnotit jako 
velmi dobrou. Kladně hodnotím provedení úvodní studie včetně iteračního hledání přetvoření 
v závěsech, i přes nezapracování optimálního tvaru obloukové konstrukce. Drobné chyby 
ve výkresové dokumentaci lze doplnit při obhajobě práce. 
 
V rozpravě nad bakalářskou prací by mohl student doplnit následující: 

 podrobně vysvětlit vazbu mezi vhodnou geometrií oblouku a jeho zatížením, 
 posouzení ocelového oblouku s ohledem na vzpěr v kritických řezech po jeho délce. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  17. června 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


