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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh zesílení stávajícího železobetonového mostu 
Jméno autora: Max Hornof 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra betonových a zděných konstrukcí 
Oponent práce: Ing. Milan Petřík 
Pracoviště oponenta práce: Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce se zabývá problematikou zesilování stávajících betonových mostů.  V první části je provedena rešerše dané 
problematiky, na kterou navazuje řešení zesílení konkrétní mostní konstrukce. Jako kritériem správnosti návrhu je ověření 
zatížitelnosti zesílené konstrukce mostu. Součástí práce je v příloze A výkresová dokumentace obsahující základní 
dispoziční výkresy a schéma předpětí. 

 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Bakalářská práce obsahuje rešerši, a návrh zesílení konkrétní mostní konstrukce, včetně základní zjednodušené 
výkresové části. Z hlavních bodů zadání nicméně dle mého názoru chybí výběr nejvhodnější metody zesílení, 
která je následně použita v praktické ukázce. Metoda zesílení je sice vybrána – zesílení vnějším předpětím – ale 
zhodnocení dalších možných variant, a především zdůvodnění vybrané varianty zcela chybí. Předpokládá se, že 
toto vyhodnocení bude součástí obhajoby práce a lze tedy konstatovat, že předložená bakalářská práce splňuje 
zadání. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Postup řešení praktické části lze hodnotit jako správný. Je vyhodnoceno působení konstrukce a je sestaven výpočtový 
model. Na prostorovém modelu je vyhodnoceno příčné roznášení ostatního stálého a proměnného zatížení na jednotlivé 
trámy mostovky. Dále jsou na prutovém modelu stanoveny průběhy vnitřních sil, které jsou dále redukovány s ohledem na 
součinitel příčného roznosu. Získané vnitřní síly jsou kombinovány a ze získaných výsledků je v rozhodujících průřezech 
proveden návrh předpětí. Dále je provedeno posouzení návrhu v MSP a MSU a výsledné vyhodnocení. 

 
Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Rešeršní část je provedena povrchově a popisuje základní charakteristiky jednotlivých možností zesílení stávajících 
betonových mostů. V praktické části chybí především zdůvodnění vybrané varianty zesílení, dále rozvedení a popis 
některých částí posudků a způsobu vyhodnocení získaných výsledků. Stanovení zatížitelnosti a celkově způsob 
vyhodnocení návrhu zesílení je zjednodušené a někdy těžko uchopitelné. 
V textech se objevují drobné nesrovnalosti a místy nejasné postupy. Například stanovení ztrát předpětí je provedeno 
pouze pro ztrátu tření, která je vyhodnocena jako zanedbatelná a dále jsou použity odhady ztrát, které jsou však 
s ohledem na stáří konstrukce relativně vysoké. 
Posouzení mezního stavu únosnosti v ohybu za použití softwaru se zdá nevhodné. Se zavedenými zjednodušeními by se 
posouzení jistě dalo provést ručním výpočtem.  
Skutečná zatížitelnost konstrukce po zesílení nebyla stanovena, pouze je konstatováno, že je vyšší než požadovaná. 
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Výkresová část je provedena velmi orientačně a zjednodušeně. Odůvodnění prostorového uspořádání předpínací výztuže 
v příčném řezu a není v práci uvedeno. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z formální a jazykové úrovně obsahu práce hodnotím práci jako dobrou. Práce je přehledná a relativně dobře 
strukturovaná.  

 
Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Práce obsahuje výčet použité literatury a v textu práce jsou označeny citace. V obsahu použité literatury chybí některé 
technické normy a předpisy použité v práci. Z hlediska teoretických podkladů a literatury by se s ohledem na téma práce 
dalo najít daleko větší množství obsáhlých publikací, ale vzhledem k úrovni práce se použitá literatura dá považovat za 
dostatečnou. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Nejsou. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Práci celkově hodnotím jako mírně podprůměrnou. Rešeršní část je provedena spíše povrchně a obsahuje základní 
popis způsobů zesilování mostních konstrukcí. Praktická část obsahující samotný návrh zesílení je místy drobně 
nepřehledná a těžko sledovatelná. 
 
Možné otázky na studenta, které by bylo vhodné zodpovědět u obhajoby práce: 
 

 Předneste další možné varianty zesílení zadané stávající konstrukce a zdůvodněte výběr zesílení vnějším 
předpětím použitým v práci. 

 Z jakého důvodu bylo zvoleno zesílení konstrukce mostu místo jeho úplné nebo částečné náhrady za nový, 
jaká kritéria toto rozhodnutí byste zvolil a proč? 

 Z jakého důvodu byla ve výpočtu zvolena lana s normální relaxací? Jaký vliv má tato charakteristika oproti 
lanům s nízkou relaxací? 

 Jaký je rozdíl mezi působením vnitřního nesoudržného a soudržného předpětí v MSP a v MSÚ? 
 Jakým způsobem se stanový mezní únosnost v tlaku za ohybu v případě betonového průřezu 

předepnutého nesoudržnou předpínací výztuží a soudržnou předpínací výztuží, ukažte rozdíl. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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