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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Návrh mostní konstrukce ve Žďáru nad Orlicí 

Autor práce:  Petr Tomečka 

Oponent práce: Ing. Lukáš Bobek 

Popis práce: 

Bakalárska práca sa zaoberá návrhom novej nosnej konštrukcie, ktorá má nahradiť pôvodný nosnú 

konštrukciu jednopoľového mosta cez rieku Tichá Orlice medzi obcami Žďár nad Orlicí a Světlá. Po 

porovnaní troch rozličných variant (prefabrikovaná trámová NK, monolitický doskový trám a 

monolitická doska) bola za najvhodnejšiu variantu vybraná monolitická dodatočne predpätá doska 

obdĺžnikového prierezu s rozpätím 21,80m, šírkou 6,00m a výškou 0,75m. 

Pre vyšetrenie priebehu vnútorných síl na nosnej konštrukcii bol použitý výpočtový program Scia 

Engineer 19.1, zároveň boli výsledky porovnané s ručným výpočtom (výpočet metódou 

spolupôsobiacej šírky). Nosná konštrukcia bola posúdená na medzné stavy únosnosti aj použiteľnosti 

podľa aktuálne platných noriem ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-2. 

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. Navrhnutá voľná šírka mostu je menšia, ako bola pôvodná šírka. V práci je uvedené, že 

maximálna povolená rýchlosť na moste je znížená na 30km/h. Z akého dôvodu Ste zvolili takýto 

návrh? Nebolo by vhodnejšie naopak most rozšíriť vzhľadom na to, že sa nachádza v exteriéri 

a nedochádzalo by k brzdeniu premávky? 

2. Autor v práci uvádza, že variantu monolitickej predpätej dosky volí z dôvodu úspory materiálu. 

Vo výsledku doska obsahuje obrovské množstvo predpínacích lán s veľmi plochou dráhou, čo 

spôsobuje veľkú tlakovú normálovú silu v priereze (čo dokazuje aj posudok MSÚ na ohyb – 

takmer polovica výšky prierezu je tlačená). Doporučoval by som úpravu trasovania predpínacej 

výstuže (zdvihnutie kotiev predpínacej výstuže v kotevnej oblasti), či vybudovanie dosky 
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s trámami, ktoré by obsahovali menšie množstvo predpínacej výstuže v väčším vzopätím. Prečo 

Ste nezvolili variantu dosky s trámami, ktorá podstatne viac šetrí materiál (v porovnaní s plnou 

doskou) a je vhodnejšia pre trasovanie predpínacej výstuže? 

3. Prekvapilo ma, že dosah straty poklzom vypočítaný na strane 62 prílohy P3.2 dosahuje dĺžku 

20m, pričom celková dĺžka káblu je 24m. Aký jav spôsobuje stratu poklzom? 

4. V medzných stavoch použiteľnosti posudzujete napätie v betóne od charakteristickej kombi-

nácie zaťaženia. Podľa normy v tomto prípade nesmie tlakové napätie v betóne presiahnuť 

hodnotu 0,6fck. Aký efekt vy nastal, ak by bola táto hranica dlhodobo prekročená? 

5. Výkresová dokumentácia je najslabšou stránkou inak veľmi kvalitnej bakalárskej práce. Mnohé 

výkresy sú nedokreslené (v pôdoryse P2.1 chýba na jednej strane zábradlie), chýbajú kóty (v 

pozdĺžnom reze P2.1 nie je vôbec výškovo zakótovaná nosná konštrukcia, ani uvedené sklonové 

pomery NK). Dráha kábla znázorneného v pozdĺžnom reze P2.1 nezodpovedá dráhe káblu vo 

výkrese P2.3 (viď umiestnenie kotvy nad O2). Výkresy betonárskej výstuže nie sú veľmi 

prehľadné, často nie je jasné, ktorá výstuž je ktorá. Je potrebné vhodnejšie rozmiestniť spony 

v pôdoryse. Tieto pripomienky sú však len formálneho charakteru a nijak vážne neuberajú na 

celkovej kvalite záverečnej práce. 

Závěr: 

Poskytnutá dokumentácia k bakalárskej práci je na veľmi dobrej úrovni. Statický výpočet obsahuje 

podrobné prepočty pre posúdenie nosnej konštrukcie na medzné stavy, čím autor dokazuje odborné 

znalosti na dobrej úrovni. Oceňujem overenie výsledkov vnútorných síl získaných z výpočtového 

programu výpočet ručným výpočtom. Zaujali ma pekné parametrické štúdie závislosti veľkosti 

predpínacej sily na výške dosky a kvalite betónu (P3.1 str. 15-17). Výkresová dokumentácia by 

potrebovala vylepšiť, ale z pohľadu charakteru záverečnej práce (bakalárska práca) je úroveň 

dokumentácie uspokojivá. Veľmi kladne hodnotím a chválim grafické spracovanie vizualizácií. 

 

Celkovo bakalársku prácu hodnotím ako veľmi kvalitnú, je vidieť, že si dal autor záležať. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 15.06.2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


