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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Obloukový most přes údolí 

Autor práce: Bc. Marek Velešík 

Oponent práce: Ing. Karel Zlatuška 

Popis práce: 

Student Bc. Marek Velešík ve své diplomové práci řeší návrh a posouzení nosné konstrukce lávky 

přes údolí. V rámci své práce vypracoval 3 varianty. První variantou je zavěšená konstrukce na 

pylonu tvaru „A“ s prefabrikovanou mostovkou o rozpětích 99,0 m + 33,0 m. Další uvažovanou 

variantou je visutá konstrukce s rozpětím hlavního pole 110,0 m. Třetí variantou je konstrukce 

s mezilehlou mostovkou tvořenou předpjatým pásem, která je podepřena dvojicí skloněných 

oblouků. Rozpětí oblouků zde činí 113,0 m, vzepětí oblouků je 11,1 m. Poslední zmíněnou 

alternativu dále rozpracoval v podobě přehledných a podrobných výkresů, postupu výstavby a 

statického výpočtu. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Odborná úroveň práce je na vysoké úrovni. Student prokázal schopnost pracovat s odbornou 

literaturou a normami, včetně jejich praktické aplikace. Lze konstatovat, že zadání práce bylo 

splněno. 

Textové přílohy jsou na vysoké grafické úrovni s minimem překlepů a chyb. Vysvětlující obrázky 

jsou přehledné. V textových částech práce stojí za vyzdvihnutí například kapitoly, které se věnují 

nalezení optimální geometrie konstrukce. Dále lze velmi kladně hodnotit ověření správnosti 

výpočetního modelu pomocí nezávislé kontroly jiným SW, které je mnohdy v zahraničí přímo 

vyžadováno legislativou! Nad rámec běžných diplomových prací je rovněž i posouzení kotvení 

ocelové konstrukce oblouku do betonového základu, nebo i výpočet vodorovné tuhosti a únosnosti 

pilot. 



Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

2 / 2 

Výkresová dokumentace je vypracována pečlivě a obsahuje všechny podstatné náležitosti. 

Zejména lze ocenit vynikající zpracování vizualizace, která podtrhuje výjimečnost konstrukce. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K předložené práci lze uvést několik drobných připomínek: 

- V projektu není řešeno odvodnění nosné konstrukce. 

- U výpočtu vzpěrné únosnosti oblouků je vhodné provést stabilitní analýzu, která by pro 

rozhodující kombinaci a postavení zatížení prokázala dostatečně vysokou hodnotu 

součinitele kritického zatížení. Dále, pro zavedení imperfekcí je vhodné použít vlastní tvary 

vybočení konstrukce. 

- Při analýze napětí na ocelových částech je nutné uvážit redukci meze kluzu oceli podle 

tloušťky plechu – dle ČSN EN 10025-2. Pro tloušťku plechu 50 mm by tedy mez kluzu 

odpovídala 335 MPa. 

- Závěsy by měly být posouzeny podle ČSN EN 1993-1-11: Navrhování ocelových tažených 

prvků. Posouzení by se mělo týkat nejen mezní únosnosti, ale také provozního stavu. 

- U výpočtů ohybové únosnosti betonových průřezů není použit redukční součinitel αcc = 0,9. 

- Na výkresech betonových prvků není uvedeno, podle jakých norem jsou předepsány třídy 

provádění a tolerancí. Také norma ČSN EN 206+A1, která specifikuje třídu betonu a SVP, 

zde není zmíněna. 

 

Student by v rámci prezentace svojí práce mohl zodpovědět následující dotazy: 

- Jak jste uvažoval nadvýšení konstrukce (oblouky, mostovka), případně, bylo nějak 

zohledněno ve výpočtovém modelu? 

- Byl vliv reologických vlastností betonu zahrnut do výpočtu pouze změnou modulu 

pružnosti? Jakým jiným způsobem lze simulovat např. vliv smršťování u programů, které 

přímo nepodporují časově závislou analýzu? 

 

Závěr: 

Student v práci prokázal, že je schopen analyzovat a navrhnout neobvyklou a progresivní 

konstrukci, která vyžaduje hluboké porozumění dané problematice. Z rozsahu a kvality zpracování 

je patrné, že práce vznikala po podrobných úvahách a velmi systematicky. Předložená práce svou 

úrovní překračuje standard běžných diplomových prací, a lze ji doporučit k obhajobě. Zároveň by 

bylo vhodné zvážit případnou nominaci práce na některé z možných ocenění. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum:     16.1.2020                   Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


