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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Most přes železniční trať a řeku 

Autor práce: Bc. Eva Kalísová 

Vedoucí práce: Ing. Josef Panáček 

Popis práce: 

Diplomantka Bc. Eva Kalísová měla ve své práci navrhnout silniční most v katastru města Most 
na silnici II. třídy přes železniční a tramvajovou trať a řeku Bílinu. Podmínky pro řešení včetně 
podkladů jsou uvedeny v zadání diplomové práce a v příloze P1 vlastní práce. Diplomantka 
oproti podkladům mohla převádějící silnici směrově i výškově upravit. Ze tří provedených 
studií byla podrobněji zpracována konstrukce o 3 polích (1. a 3. pole oblouk s dolní 
mostovkou, 2. pole jako mezilehlé a dilatační). Ze tří částí byl podrobněji řešen oblouk o 
rozpětí cca 100 m.  
Ve statickém řešení pomocí PC je podrobně řešena nosná konstrukce oblouku s dolní 
mostovkou. Je pro něj použit prostorový prutový model s ohledem na uplatnění časové 
analýzy programem Midas Civil. Mostovka je řešena v příčném směru s využitím programu 
Scia Engineer. Vlastní dimenzování je podrobně provedeno v obou směrech. Zahrnuje 
dimenzování oblouku, mostovky, závěsů a jejich kotvení a kotevní oblasti. 
Pro zadaný úkol diplomantka vypracovala textovou část včetně stavebního postupu, studie 
návrhu, statický výpočet, přehledné a podrobné výkresy. 

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: 

Všechny části práce byly v rámci požadavků na diplomovou práci víceméně zpracovány. 
Rozsah a obsah diplomové práce byl v podstatě naplněn.  
Výkresová dokumentace (až na některé nepřesnosti) a textová část je poměrně dobře 
vypracována. Postrádám výkres konstrukčního detailu a postupu výstavby (postup výstavby je 
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pouze součástí textové části). Staticky byl zpracován nejen výsledný návrh obloukové 
konstrukce (varianta 3), ale i oblouková konstrukce s nedilatovanou vnitřní částí (varianta 2), 
která však byla staticky problematická (není uvedeno v práci). 
Diplomantka přistupovala ke zpracovávání práce snaživě a samostatně. Bohužel, ale postup 
prací byl částečně ovlivněn časovými problémy, které vznikly v důsledku řešení varianty 2, 
která ale musela být zamítnuta pro vzniklé problémy. Přesto diplomantka práci prakticky 
dokončila ve víceméně požadovaném rozsahu, odpovídajícímu řešené konstrukci, a ve 
stanoveném termínu daným časovým plánem studia. Dá se také konstatovat, že se přijatelně 
orientovala v zadaném problému a využívala potřebnou odbornou literaturu. S vedoucím 
práce konzultovala postup prací dle potřeby a časových možností. Jeho připomínky, které 
vyplynuly z předložené části práce, se snažila akceptovat a uplatnit.  
Celkově s ohledem na uvedené skutečnosti lze diplomovou práci hodnotit velmi dobře. 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  23. ledna 2019  Podpis vedoucího práce………………………………… 


