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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Návrh lávky přes řeku Svratku v Brně 

Autor práce:  Bc. Štěpán Konečný 
Oponent práce: Ing. David Marván 

Popis práce: 

Diplomant Bc. Štěpán Konečný měl za úkol provést variantní návrh nosné konstrukce lávky 
přes řeku Svratku v Brně. Přes lávku je vedena komunikace pro pěší a cyklisty šířky 4,0 m bez 
uvážení vozidel – navrženy jsou zábrany proti vjezdu. Limitem bylo použití založení stávající 
lávky a výška průtočného profilu řeky Svratky. Nad lávkou se nachází vedení vysokého napětí.   

Hodnocení práce: 

 

V
ýb

o
rn

é 

V
el

m
i d

o
b

ré
 

D
o

b
ré

 

N
ev

yh
o

vu
jíc

í 

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.: 

Předložená diplomová práce splňuje zadání a obsahuje všechny předepsané přílohy. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Po prostudování práce mám tyto připomínky a dotazy: 
1) S ohledem na komfort průchodu přes lávku umístěnou ve městě (chodci, cyklisté, in-

line bruslaři, maminky s kočárky, lidé venčící psy,..), nepovažuji mostovku 
z kompozitních roštů, byť částečně plných, za vhodné řešení.  

2) S ohledem na spočítané frekvence vlastních tvarů (1,86 Hz) a průhyby od nahodilého 
zatížení (141 mm) by bylo vhodné použít jiný typ nosné konstrukce s větší tuhostí ve 
svislém směru.  

3) Statický výpočet str. 7 – jak by vypadalo zatížení chodci pro vyvození maximální síly 
v diagonále? 
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4) Statický výpočet str. 20 – jaký je tvar vybočení konstrukce při stabilitním výpočtu? 
Kterého prvku se uvedený výpočet týká? Uvedená počáteční imperfekce je 18 mm. Je 
uvedeno, že se jedná o natočení konstrukce. 

5) Nikde není uveden výsledek výpočtu dle teorie II. řádu.   
6) Statický výpočet str. 43 – způsob zatřídění tříd průřezů u převislých pásnic je 

provedeno chybně (téměř u všech profilů). 
7) Statický výpočet str. 53 – Podélník není ohýbaný ve svislém směru? Je namáhán pouze 

osovou silou? 
8) Statický výpočet str. 86 – z čeho vznikají tak velké vodorovné podélné síly v ložiskách? 

Ve výpočtech jsou zaměňovány příčné a podélné vodorovné síly. 
9) Příčný řez osou uložení není vykreslen reálně – průřez dolního pasu je trubka, která je 

vedena šikmo! Na tuto šikmou trubku je připevněno ložisko, které je vykresleno v ose 
šikmé trubky. Podélné posuny jsou ale v ose mostu? 

10) V detailu mostního závěru je zakótována spára 60 mm, ale uvedené posuny jsou 121 
mm. I pokud uvažujeme posuny +/- 60,5 mm, tak hrozí naražení konstrukce do závěrné 
zídky. 

 

Závěr: 

Diplomant ve své práci předvedl dobré znalosti problematiky a zpracoval diplomovou práci na 
dobré úrovni. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  23. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


