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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Stanovení návrhové únosnosti železobetonového mostu 

Autor práce: Bohumil Šplíchal 
Vedoucí práce: doc. Ing. David Lehký, Ph.D. 

Popis práce: 

Tématem bakalářské práce bylo stanovení návrhové únosnosti vybraného železobetonového mostu 
za použití globální nelineární MKP analýzy konstrukce. Únosnost byla stanovena pro vybrané mezní 
stavy únosnosti a použitelnosti. Z hlediska reflektování vstupních nejistot bylo srovnáno několik 
doporučených spolehlivostních přístupů dle platných normativních předpisů. Výsledky byly 
zhodnoceny z hlediska přesnosti i časové náročnosti jejich použití. Závěry práce potvrdily některé 
v odborné literatuře dříve publikované výsledky a trendy pro jednotlivé metody, zejména pak 
problematičnost použití v praxi běžně používané metody dílčích součinitelů spolehlivosti při použití 
globální nelineární analýzy. 
Přístup studenta k tématu a zvolený postup řešení hodnotím velmi pozitivně. Během řešení dokázal 
vhodně aplikovat dříve získané vědomosti a samostatně k nim nastudovat další znalosti potřebné 
k vypracování práce. Rovněž se musel seznámit s fungováním sady vzájemně propojených 
softwarových nástrojů pro úspěšnou aplikaci pravděpodobnostní nelineární analýzy. Pracoval 
samostatně, systematicky, dílčí výsledky vždy kriticky zhodnotil a pokud to bylo možné, ověřil 
zjednodušenými či alternativními postupy. 
Výsledná podoba bakalářské práce dobře koresponduje s průběhem jednotlivých analýz. Navržená 
struktura je promyšlená, typografická i jazyková úroveň jsou velmi dobré. Po slohové stránce mohly 
být některé části možná trochu obsáhlejší. Týká se to však převážně popisu dílčích postupů a 
výsledků opakujících se výpočtů, kde bývá obtížné najít vhodný kompromis mezi snahou se 
neopakovat a výslednou čitelností. V textu se místy objevují špatné jednotky. Obrázky i tabulky mají 
dobrou vypovídací hodnotu a vhodným způsobem prezentují a srovnávají získané výsledky. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Z pohledu vedoucího práce hodnotím přístup uchazeče k řešení zadané problematiky a výslednou 
podobu bakalářské práce pozitivně. Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem doporučuji práci k 
obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 16. června 2020 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


