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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: MOSTNÍ NADJEZD PŘES DÁLNICI 

Autor práce: Bc. Pavel Černý 
Vedoucí práce: Ing. Radim Nečas, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomant Pavel Černý měl ve své diplomové práci zaměřit na návrh mostní konstrukce 
nadjezdu přes dálnici včetně zohlednění vlivu výstavby. Pro vlastní vypracování diplomové 
práce použil konkrétní údaje o přemosťované překážce, podmínky pro směrové i výškové 
řešení a předpokládané geotechnické poměry v dané lokalitě. 
V předložené práci nejdříve vypracoval 3 varianty přemostění s různým konstrukčním 
provedením příčného řezu a podélným uspořádáním. Variantně navrhl komorovou konstrukci 
o 4 polích, jednotrámovou konstrukci o 7 polích a dvoutrámovou konstrukci o 7 polích. Pro další 
výpočet byla vybrána z důvodů malé konstrukční výšky druhá varianta tvořená trámovou 
konstrukcí. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

V textové části diplomové práce jsou přiměřeně popsány všechny rozhodující skutečnosti 
o navrhovaném objektu včetně popisu a zhodnocení variant. Dále je v textu popsán výpočetní 
model, zatížení, postup výstavby statické řešení s komentářem posouzení. 
Ve statickém výpočtu byla nosná konstrukce řešena jak v podélném tak i příčném směru 
v programovém systému Midas Civil 2019. Nad obvyklý rámec diplomových prací byl dále 
navržen a posouzen příčník, vrubový kloub, posouzení podložiskových oblastí, kotvy, kotevní 
oblasti a bezpečnost proti překlopení. Samostatnou kapitolou statického výpočtu tvoří také 
návrh spodní stavby – opěr a vnitřních pilířů včetně posouzení pilotového založení. Celá práce 
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je založena na fázovaném postupu výstavby, který je správně zohledněn včetně postupu 
napínání do výpočetního modelu i posouzení celé konstrukce. Statický výpočet byl vypracován 
v prostředí MS WORD, MS EXCEL s přehlednými obrázky. 
Výkresová dokumentace byla zpracována digitálně pomocí výpočetní techniky v prostředí 
sytému CAD. Je zpracována pečlivě, podrobně a kvalitně. Také počtem jednotlivých výkresů 
překonává obvyklá doporučení vedoucích diplomových prací. Pro lepší představu o navrhované 
konstrukci byla také vykreslena vizualizace v několika zajímavých perspektivních pohledech. 
Diplomant během zpracování své diplomové práce pracoval průběžně a samostatně s velmi 
dobrou orientací v zadaném problému. Zejména lze ocenit schopnost vytvoření výpočetního 
modelu složité mostní konstrukce včetně fázované výstavby a rozsah provedených posudků 
a výkresové dokumentace. Diplomant splnil zadaný úkol ve vymezeném čase v plném rozsahu. 
Celkovou úroveň diplomové práce lze hodnotit jako výbornou. 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  21. ledna 2020  Podpis vedoucího práce………………………………… 


