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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Trámový most nad místní komunikací 

Autor práce: Edita Kunčarová 

Oponent práce: Ing. Josef Panáček 

Popis práce: 

V bakalářské práci se studentka zabývala návrhem mostu v obci Želechovice nad Dřevnicí ve 
Zlínském kraji převádějícího silnici II. třídy, kategorie S 7,5 s oboustrannými chodníky přes místní 
komunikaci. Lokalita nebyla podklady k zadání přesněji určena. Ze tří studií mostu na základě jejich 
zhodnocení byla pro podrobnější zpracování vybrána předpjatá desko-trámová nosná konstrukce. 
Konstrukce byla staticky řešena pomocí programu SCIA Engineer - v podélném směru jako prut 
včetně ruční kontroly a v příčném směru jako deska; dimenzování bylo provedeno podle EN. Vlastní 
práce zahrnuje textovou část, studie, výkresovou dokumentaci, 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:  
Textová část je ve formě průvodní zprávy popisující provedené postupy a získané výstupy včetně 
technického provedení mostu. Volbu varianty by bylo vhodné, i přes další v práci uvedené vlivy, 
zdůvodnit z pohledu konstrukčního a statického řešení. V popisu se uvádějí netypické termíny – 
např.  „vykonzolované části průřezu“ nebo „trám je hostitelem kabelů“. Návrh mostního závěru se 
dá odhadnout. Proč je pro nosnou konstrukci uvažován stupeň vlivu prostředí XF4? Vozidlo LM3 se 
obecně nepohybuje až mezi zvýšenými obrubníky, ale pouze v rámci jízdních pruhů bez vodících čar 
(ideální stopa se nemění). Ze tří statických deskových modelů (1. model: průřez s horní hranou 
v jedné úrovni; 2. model: průřez s obecnou střednicí; 3. model: průřez z náhradní vodorovnou 
napřímenou střednicí) pro výpočet statických veličin v příčném směru byl vybrán nejméně vhodný 
3. model s vodorovnou střednicí – především z hlediska zdůvodnění, že rozhodující je porovnání 
výstupů pro podélný směr pro vlastní tíhu. 
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Statický výpočet:  
V některých případech není důsledně dosazováno do vzorců. V geometrii je vhodné doplnění o 
schéma podélného řezu. V kapitole 2. Zatěžovací stavy se uvádí nejen výpočet zatížení, ale i 
hodnoty momentů a posouvajících sil – je třeba změnit název kapitoly. Při stanovování statických 
veličin na prutu nemá roznos zatížení na jejich velikost zásadní vliv. U výpočtu pro posouvající sílu 
od LM3 je rozdíl mezi číselně uváděnou hodnotou (1776 kN) a zobrazením (1125 kN). Není na rozdíl 
od momentu stanovena posouvající síla v součtu pro TS a UDL. Není uveden dílčí výpočet pro 
zatížení na chodnících (není uveden ani v tabulce pro shrnutí vnitřních sil). Proč jsou počítány 
posouvající síly od proměnného zatížení pro postavení vozidel jako pro extrémní momenty – k 
čemu slouží? Při výpočtu na prutu by bylo vhodné stanovit krouticí momenty nebo napsat, že jejich 
vliv bude nevýznamný. Ztráta dlouhodobou relaxací se má snížit o vliv krátkodobé ztráty relaxací 
(ne zvýšit). Průhyb na prostém nosníku se ručně počítá pro rovnoměrné zatížení vztahem se 
zlomkem 5/384 a ne 5/364, což je důvodem k rozdílným hodnotám oproti výstupům z programu.  
Při porovnání momentu na mezi únosnosti a momentu od vnějšího zatížení se nemusí uvádět 
moment od charakteristické kombinace. Při výpočtu vlivu smyku pravděpodobně došlo k záměně 
řezů I-I a II-II. Bylo v příčném směru uplatněno možné zprůměrování na velikost momentů a 
posouvajících sil na určitém úseku u výpočtu v blízkosti bodových podpor? Navržené vzdálenosti 
spon ve výpočtu neodpovídají zobrazení v půdorysu (podle zobrazení ve směru konzoly má být 0,20 
m, ve směru trámu má být 0,30 m). Za vhodné považuji zohlednit případný vliv podélného smyku 
na vyztužení v příčném směru. Výpočet kotevní oblasti mohl být doplněn zobrazením. Postrádám 
ověření v soustředěném tlaku nad ložisky. 
Výkresová dokumentace:  
V přehledných výkresech doporučuji více uvádět popis betonu včetně stupně vlivu prostředí, popis 
ložisek a úložných bloků apod. Přesah zábradlí za posledními sloupky je relativně velký. Povrchový 
mostní závěr nemusí být na obou koncích mostu. 
V podrobných výkresech se kreslí předpínací výztuž tlustou čerchovanou čarou. Je na zvážení 
umístění přímých kabelů do konzol  desko-trámu.  Použití profilu 25 mm pro podélnou dolní 
betonářskou výztuž není nutné (ve výpočtu se s ní nepočítá). Osová vzdálenost ložisek je relativně 
malá – může se zvažovat uplatnění koncového příčníku s větší vzdáleností ložisek. 
Doporučené otázky pro obhajobu: 

1) Vysvětlete zdůvodnění použití 3. modelu desky (se srovnanou střednicí do jedné roviny) pro 
výpočet v příčném směru z hlediska výstupů pro podélný směr. 

2) V čem je přínos uplatnění roznosu pro zatížení od vozidel u prutového modelu? 
3) Proč je možné uplatnit zprůměrování hodnot momentů a posouvajících sil na určitém úseku 

u výpočtu v příčném směru v blízkosti bodových podpor? 
4) K čemu slouží výpočet posouvajících sil od proměnného zatížení pro postavení vozidel jako 

pro extrémní momenty?  

Závěr: 

Studentka plně splnila požadavky dle zadání. S ohledem na výše uvedené připomínky, které 
nesnižují, ale přesto částečně ovlivňují kvalitu práce, lze celkově práci hodnotit jako velmi dobrou. 
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