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

1 / 2 

Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Výpočet betonové konstrukce s respektováním fází výstavby, 

včetně dotvarování materiálu 

Autor práce: Bc. Adela Mareková 

Oponent práce: M.Eng. Ing. Rostislav Lang, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená práce se věnuje studii betonového mostu v průběhu jeho výstavby. Práce je logicky 

rozdělena do sedmi kapitol. Konstrukce mostu je modelována dvěma způsoby, nejdříve pomocí 

prutových prvků a dále rovněž plošných prvků. V rámci diplomové práce je věnována pozornost 

nejen statické odezvě v průběhu výstavby, ale i dynamické odezvě konstrukce prostřednictvím 

modální analýzy a rovněž je zkoumána i možnost ztráty stability během procesu výstavby. 

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.: 

Práce je zpracována přehledně a uceleně, je koncipována jako studie, systematicky se zabývá dvěma 

alternativami modelování konstrukce betonového mostu v jednotlivých etapách výstavby. V práci 

jsou začleněny i jednoduché ilustrativní příklady, názorně prezentující důležitost zvolených postupů. 

Drobné výtky lze vznést ke grafické stránce, konkrétně například k zarovnání obrázků (str. 35). 

Využití odborné literatury lze považovat za přiměřené. V práci bych ocenil podrobnější popis 

srovnávající oba přístupy modelování. V oblasti splnění požadavků práce lze vnímat jisté zmenšení 

rozsahu při zkoumání časově závislé odezvy, což bylo způsobeno prací ve vývojové verzi použitého 

programu, kde příslušné výpočetní moduly stále podléhaly svému vývoji. Daná skutečnost byla 

kompenzována rozšířením práce v oblasti dynamické odezvy a posouzení stability. V důsledku 

uvedených skutečností nemám ke splnění požadavků žádné výhrady. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Na předložené práci bych ocenil skutečnost, že byla prováděna v součinnosti s vývojem používaných 

výpočetních modulů a tak přispívala k jejich ověřování a vylepšování. 

Při obhajobě prosím o zodpovězení následujících otázek: 

1. Na str.27 uvádíte, že byl pro výpočet použit předpoklad malých deformací, tedy teorie prvního 

řádu. Jaká omezení to klade při modelování externí předpínací výztuže, kterou jste 

modelovala pomocí lanových prvků? 

2. Na str.37 je prezentována poloha aplikace ekvivalentního zatížení. Způsobilo toto umístění 

nějaké komplikace například při výpočtu stability konstrukce koncentrací tlakového namáhání 

v horní části komory mostu? 

3. Jaké opatření byste navrhla pro zvýšení stability mostu ve fázi č.19? 

Závěr: 

Studentka prokázala schopnost samostatně pracovat a zpracovat zadané téma na velmi dobré 

úrovni. Práci hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B 

Datum: 27.1.2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


