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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh výstavby oblouku mostu Opárno 
Jméno autora: Jan Fukač 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra betonových a zděných konstrukcí 
Oponent práce: Ing. Radek Hájek, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadáním práce bylo vypracovat rešerši na téma obloukových mostů se zaměřením zejména na postup výstavby oblouku a 
zpracování komentovaného statického výpočtu navrženého mostu s detailním posouzením hlavních konstrukčních prvků. 
 

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.  

Rešeršní část je adekvátní, obsahuje základní charakteristiky a principy obloukových mostů a výčet nejčastějších typů 
konstrukcí a metod výstavby. Výpočetní část práce obsahově rozsáhlá díky podrobným komentářům. Obsah po technické 
stránce je dostačující pro bakalářskou práci. Podrobný rozbor chování konstrukce během jednotlivých fázích výstavby je 
nadstandardní. Posouzen byl však pouze jeden konstrukční prvek, a to oblouk. Jiné části konstrukce ani založení nebylo 
posouzeno ani diskutováno. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup řešení bez výhrad. Byl použit logický postup od variantních návrhů k porovnání pozitiv a negativ s vyhodnocením 
nejvhodnějšího řešení. Následně bylo posouzeno chování celé konstrukce a chování během zvolené metody výstavby. 
Nakonec byl posouzen průřez oblouku v MSÚ a MSP.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení 
Po odborné stránce je práce na adekvátní úrovni. Řešena jsou stěžejní témata bez zbytečných odbočení do detailů nad 
rámec zadání bakalářské práce. Popis uvažovaných variant je velmi strohý, kvůli čemuž se těžko odhaduje, proč autor zvolil 
výslednou variantu. Zvolené výpočetní modely jsou vhodné, ač vykazují značnou míru nepřesností a zjednodušení někdy až 
za bezpečnou úroveň. Posudek oblouku je standardní s využitím výpočetního programu. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Graficky je práce zpracována na vysoké úrovni, a to včetně předložené výkresové přílohy. Obrázky jsou čitelné a 
srozumitelně popsané. V textu se vyskytuje několik interpunkčních chyb a podobných nedostatků, nicméně vzhledem 
k rozsahu práce se to dá odpustit. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Seznam zdrojů je obsáhlý. Zdroje jsou citovány korektně. Výběr zdrojů je vhodný pro řešené téma předložené práce. Student 
čerpal z českých norem, skript, mnoha odborných publikací a internetu.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vzhledem k tomu, že hlavním tématem práce je výstavba mostu, považuji za nedostatek chybějící posouzení chování dalších 
prvků konstrukce, které jsou oproti finálnímu stavu ve fázi výstavby zatěžovány velmi odlišně a mnohem více (mostovka, 
pilíře se sedly pro vedení závěsů apod.), a chybějící alespoň předběžný návrh založení. 
Během výstavby bude zejména mostovka namáhána obrovskou normálovou silou (vzpěra, tření v sedlech pro závěsný kabel 
apod.), což vzhledem k uspořádání mostovky z tyčových prefabrikátů není ideální. Stejně tak subtilní pilíře budou vystaveny 
ohybovému namáhání mimo rozsah běžného působení ve finální konstrukci. O umístění jeřábu naznačeném v příloze č. 4 se 
raději nebudu ani zmiňovat. Zjednodušení tvaru oblouku v první části posouzení na obdélník s redukcí ohybového momentu 
na polovinu považuji vzhledem k nesymetrii konstrukce za nevhodné, stejně jako ideu, že symetrické vyztužení vyvolá u 
nesymetrického průřezu symetrické projevy reologických jevů. Nicméně posudek byl dále proveden přesněji s využitím 
výpočetního programu.  

 
 

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. 

 

I přes výše uvedené nedostatky je předložená bakalářská práce kvalitní. S přihlédnutím k několika výše uvedeným 
výtkám, a jejich nedostatečnému zmínění v textu mám následující dotazy pro obhajobu: 

1) Jakým způsobem bude zajištěna dostatečná normálová únosnost a uložení mostovky z tyčových 
prefabrikátů na již vyrobené části konstrukce během výstavby? Jaké namáhání bude vyvoláno od sedel 
pro vedení závěsného kabelu? 

2) Výpočetní model pro celou konstrukci má v patě oblouku vetknutí, avšak během výstavby a aktivování je 
oblouk v patě na kloubu s následným zmonolitněním, což, zdá se, není v práci zohledněno. Jak by se 
změnily průběhy vnitřních sil na oblouku (zejména v patě) při uvážení celého cyklu výstavby? 

 

S ohledem na výše uvedené hodnotím tuto závěrečnou práci klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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