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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Porovnání spolehlivostních metod při stanovení návrhové 
únosnosti mostu 

Autor práce: Bc. Bohumil Šplíchal 
Vedoucí práce: doc. Ing. David Lehký 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce se zabývá studiem dostupných formátů spolehlivosti a jejich 
aplikací při stanovení návrhové únosnosti vybrané mostní konstrukce pomocí globální 
nelineární analýzy metodou konečných prvků. Její použití s sebou přináší potřebu změny 
klasického lokálního spolehlivostního přístupu, aby byla zachována realističnost prováděných 
simulací a zajištěna požadovaná spolehlivost. Práce studuje několik spolehlivostních metod od 
deterministických přes polo-pravděpodobnostní až po plně pravděpodobnostní přístup a 
vzájemně je porovnává jak z pohledu získaných návrhových odolností, tak z pohledu časové 
náročnosti, a to pro několik mezních stavů únosnosti i použitelnosti a jim odpovídající úrovně 
spolehlivosti. Práce se rovněž snaží reflektovat komplexnost dostupných informací o vstupních 
parametrech a srovnává výsledky pro dva typy vstupních stochastických modelů, které se liší ve 
výchozích znalostech vstupních parametrů získaných z diagnostického průzkumu a dalších 
podkladů. Závěry práce potvrdily některé v odborné literatuře dříve publikované výsledky a 
trendy pro jednotlivé metody. 
Přístup studenta k práci a zvolený postup řešení tématu hodnotím pozitivně. Během řešení 
dokázal vhodně aplikovat dříve získané vědomosti a samostatně k nim z literatury nastudovat 
další znalosti a nové metody potřebné k vypracování práce. Pracoval samostatně a 
systematicky. Během řešení vytvořil různé varianty výpočtových modelů, s jejichž pomocí 
ověřoval správnost dílčích výsledků.  
Výslednou podobu diplomové práce hodnotím rovněž kladně. Její struktura je promyšlená a 
logicky koresponduje s průběhem jednotlivých analýz, typografická úroveň je na vysoké úrovni. 
Teoretická část práce obsahuje přehled všech nezbytných znalostí k pochopení řešené 
problematiky včetně odkazů na použitou literaturu. V aplikační části je pak na vzorové variantě 
popsán podrobný postup výpočtu včetně dílčích výsledků a závěrem přidán sumář výsledků 
ostatních variant. Byl tak zvolen vhodný kompromis mezi množstvím uvedených výsledků 
velkého počtu analýz a čitelností a srozumitelností výsledné práce. Drobnou výtku bych měl 
k místy krátkému popisu motivace u některých analýz či úspornému zhodnocení výsledků, které 
by si vzhledem k aktuálnosti tématu zasloužili více pozornosti. 
Z pohledu jazykové a slohové úrovně by se daly najít drobné nedostatky v některých 
formulacích či špatně zvolené čárky v souvětích. Na celkové vyznění práce však nemají zásadní 
vliv. Obrázky i tabulky mají dobrou vypovídací hodnotu a vhodným způsobem prezentují a 
srovnávají získané výsledky. 
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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: 

Přístup uchazeče k řešení zadané problematiky i výslednou podobu diplomové práce hodnotím 
z pohledu vedoucího práce pozitivně. Uchazeč se daného tématu zhostil zodpovědně a 
prokázal své schopnosti úspěšně realizovat samostatnou odbornou činnost. Vzhledem k výše 
zmíněným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 24. 1. 2022 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


