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Název práce:  Most přes řeku Moštěnka 

Autor práce:   Tomáš Kaut 

Oponent práce:  Ing. Libor Čtvrtlík 

Popis práce: 

Student Tomáš Kaut měl za úkol vyřešit přemostění řeky Moštěnky konstrukcí o jednom poli. 

Preferovat měl nosnou konstrukci v monolitickém provedení nebo jako spřaženou konstrukci 

z předpjatého betonu.  

Nejprve byly navrženy tři varianty přemostění v podobě studií. Ve studii č. 1 je nosná konstrukce 

řešena jako lichoběžníková monolitická předpjatá deska s tl. 800 mm. Ve druhé studii je nosná 

konstrukce navržena z prefabrikovaných nosníků MKT, které jsou dodatečně předepnuty a 

spřaženy s železobetonovou deskou. Studie č. 3 popisuje nosnou konstrukci jako 

dvoutrámovou s výškou konstrukce 1,25 m.  

Vybrána byla varianta č. 2. Statické modely byly vytvořeny v programu SCIA 19.1 a IDEA StatiCa 

10.1 a posudky zpracovány ručně podle eurokódů. Účinky větru, sněhu, brzdné síly a výškový 

sklon mostu byly zanedbány. 

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:   

1. Statický výpočet (dále jen SV), kap. 3.2: - obecný vztah pro výpočet návrhové pevnosti 

v tlaku betonu není kompletní. 

2. SV, kap. 4.2: - kapitola věnující se proměnnému zatížení od dopravy je nepřehledná. Bylo 

by vhodné ke spoustě obrázků doplnit i jejich podrobnější vysvětlení. Některé obrázky 

jsou i ve špatné kvalitě. 

3. SV, kap. 5: - Obrázky s vykreslenými vnitřními silami neobsahují informaci, v jakých jsou 

jednotkách. 
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4. SV, kap. 6.2.1: - pro kombinace zatížení pro mezní stav použitelnosti nejsou uvedeny 

obecné výrazy (výrazy 6.14a až 6.16b z ČSN EN 1990). Není na první pohled zřejmé, jak 

se dospělo k výsledným hodnotám vnitřních sil. V kap. 6.2.2 tyto obecné výrazy uvedeny 

jsou. 

5. SV, kap. 9.1.3.3 a kap. 9.1.3.4: - pro spřaženou desku je navržena výztuž při dolním 

povrchu φ12 mm po 110 mm, při horním pak φ8 mm po 165 mm. Upřednostnil bych 

osové vzdálenosti výztuže 100 mm potažmo 150 mm. Zejména pro jednodušší realizaci 

a také i vzhledem k tomu, že pro dolní povrch vznikla rezerva v MSÚ pouze 1,5 %. 

 

Výkresová dokumentace:  

1. Výkres předpínací výztuže: - není uvedeno, zdali se budou nosníky napínat z jedné či 

z obou stran. 

2. Výkres předpínací výztuže: - předpínací výztuž by se měla kreslit tučnou čarou. 

3. Výkres betonářské výztuže: - položky 6 až 8 (podélné výztuže nosníku) mají různé profily, 

ale stejné stykovací délky, a to 500 mm, bylo by vhodné doplnit proč tomu tak je. 

4. Vizualizace: - jsou poměrně zdařilé a dávají představu o zasazení konstrukce do terénu. 

5. Součásti práce nejsou výkresy výztuží příčníku a spřažené desky. 

 

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

1. SV, kap. 12 Příčník: V kap. 12.1.1.1 se objevuje návrh dolní výztuže příčníku, a to 

12φ25 mm, ale v obr. 12.2 se objevuje odkaz na plochu jedné výztuže (As1 = 6.16∙10-4 m2), 

který však odpovídá profilu φ28 mm. Následně pak v obr. 12.4 se v rozdělení výztuže 

objevují profily φ22 mm. Uveďte, kterou hodnotu průměru výztuže dále uvažujete.  

2. V návrhu výztuže desky se objevují momenty myD. Uveďte, o jaké momenty se jedná, 

popřípadě z čeho se skládají. 

 

Závěr: 

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

rozsahem požadovaným v zadání. Oponent chválí studenta, jak si poradil se složitostí práce, jež 

spočívá v uvážení časově závislé analýzy, které se běžně v bakalářských pracích nevyskytují. 

Student zároveň prokázal, že dané problematice rozumí a dobře se v ní orientuje. Oponent také 

oceňuje studenta, jak prokázal, že ovládá statické softwary, když výstupy z nich ověřoval ručními 

výpočty. Výše uvedené připomínky nesnižují úroveň práce a vyplývají z projekční nezkušenosti. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 14. 6. 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


