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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Porovnání spolehlivostních metod při stanovení návrhové 

únosnosti mostu 

Autor práce: Bc. Bohumil Šplíchal 

Oponent práce: Ing. Jiří Doležel, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá stanovením návrhových hodnot odolnosti prefabrikovaných mostních 

nosníků typu KT24 z dodatečně předpjatého betonu, které byly v 80. letech minulého století 

využívány k výstavbě železničních mostů. Odhady návrhových hodnot odolnosti jsou provedeny na 

úrovni celé nosné konstrukce mostu sestavenou ze dvou typových nosníků KT24. Aplikované 

postupy využívají nelineární MKP výpočetní modely v kombinaci s pokročilými metodami 

spolehlivostní analýzy, přičemž jsou použity plně pravděpodobnostní metody, 

polopravděpodobnostní metody odhadu globálního součinitele spolehlivosti a deterministické 

postupy metodou dílčích součinitelů spolehlivosti, a to vše v souladu s platnými EUROKÓDY a  fib 

Bulletin 55: Model Code 2010. 

Hlavním cílem práce je srovnání jednotlivých přístupů odhadu návrhových hodnot odolnosti na 

globální úrovni konstrukce oproti klasickým postupům stavení návrhové odolnosti v předem 

stanoveném kritickém průřezu. Jednotlivé metody jsou hodnoceny z hlediska přesnosti, 

konzistentnosti a časové náročnosti. Práce se mimo jiné zabývá srovnáním dvou variant 

stochastického modelu nosníku KT24 lišících se v počtu náhodných veličin a míře statistického 

popisu těchto veličin ve vazbě na výsledky diagnostického průzkumu a ve vazbě na znalosti jejich 

teoretických pravděpodobnostních modelů. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce X ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ X ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní X ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ X ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce X ☐ ☐ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

1. Odborná úroveň práce je výborná. Zvolené téma reflektuje nové celosvětové trendy 

v oblasti navrhování a posouzení stavebních konstrukcí s využitím moderních postupů MKP 

modelování a spolehlivostní analýzy. 

2. Metody a postupy uplatněné v diplomové práci představují nový přístup v procesu návrhu a 

posouzení stavebních konstrukcí, který je zatím v inženýrské praxi ojediněle využívaný, a 

představují alternativu ke standardně používaným metodám dílčích součinitelů spolehlivosti. 

3. V souvislosti s tím, že v práci jsou využity inovativní postupy a metody, byl autor odkázán 

ve větší míře na cizojazyčné texty a práce zahraničních autorů, přičemž získané poznatky 

dokázal výborně využít v rámci své diplomové práce. 

4. Z formálního pohledu je práce přehledně a logicky členěna na část teoretickou a aplikační, 

tabulky jsou přehledné, obrázky čitelné. Jazyková úroveň je velmi dobrá. Text by bylo 

vhodné doplnit i obrázky z MKP analýz pro jednotlivé vyšetřované mezní stavy. 

5. Autor práce splnil požadavky zadání na výbornou. Je třeba poznamenat, že nad rámec 

zadání provedl porovnání dvou variant stochastických modelů nosné konstrukce. 

Připomínky a dotazy k práci: 

U metody PSF odst. 5.5.1 u plného stochastického modelu je u návrhových hodnot materiálových 

parametrů použit normový dílčí součinitel i u nedominantních veličin. Zde by bylo na místě 

v případě nedominantních veličin provést úpravu dílčího součinitele materiálu dle vztahu (3.14) 

v souladu s Tab. 3.2.  

Dotazy: 

1. Jak byla stanovena hodnota předpínací síly v čase nekonečno? Neměla by hodnota 

předpínací síly odpovídat času, ve kterém je odolnost konstrukce vyšetřována? 

2. V tab. 6.3 a 6.4 u FP metody a metody ECOV dle Červenky jsou uvedeny hodnoty 

odpovídajícího kvantilu pro návrhovou hodnotu smykové únosnosti z pravděpodobnostního 

modelu v řádech jednotek procent. Neměly by se kvantily blížit hodnotě 0,018? Jaké 

parametry má výsledný pravděpodobnostní model smykové únosnosti? 

Závěr: 

Bc. Bohumil Šplíchal zpracováním diplomové práce prokázal široké znalosti z oblasti teorie 

spolehlivosti stavebních konstrukcí, numerického modelování stavebních konstrukcí z předpjatého 

betonu a v neposlední řadě i znalosti metody dílčích součinitelů spolehlivosti a práci s nimi. Práce 

samotná představuje alternativní přístupy při stanovení návrhových hodnot odolnosti konstrukce ke 

standardním postupům metodou dílčích součinitelů spolehlivosti, které jsou přímo aplikovány při 

určení aktuální únosnosti nosné konstrukce železniční estakády sestavené z KT24 prefabrikovaných 

nosníků z dodatečně předpjatého betonu.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

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


