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

1 / 2 

Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: DÁLNIČNÍ VÍCEPOLOVÝ MOST  

Autor práce: Bc. Lukáš Doležal 

Oponent práce: Ing. Richard Novák 

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá návrhem dálničního vícepolového mostu, který převádí dálnici D35 

přes údolí potoka, polní cestu a biokoridor. Podkladem pro práci byla celková situace přemostění, 

příčný a podélný profil a geotechnický poměry. 

 

Úkolem práce bylo navrhnout přemostění ve třech variantách a provést jejich zhodnocení. 

Požadované varianty přemostění jsou zpracovány formou podélného a příčného řezu. 

 

Diplomant v souladu se zadáním diplomové práce vybral jednu z variant (komorovou konstrukci se 

šikmými stěnami), kterou detailně rozpracoval jak z hlediska statického výpočtu, tak z hlediska 

výkresové dokumentace. Předloženy byly přehledné výkresy mostu, schéma 

betonářské/předpínací výztuže, výkres postupu výstavby a vizualizace. Veškeré předložené 

výkresy jsou zpracovány v digitálně formě a je zřejmé, že diplomant dobře ovládá CAD software. 

 

Chování konstrukce bylo sledováno na prostorovém prutovém modelu vytvořeném v programovém 

systému MIDAS Civil 2021 včetně postupu výstavby; příčný směr byl modelován pomocí desko-

stěnového modelu v statickém systému SCIA Engineer 18.1. Statický výpočet obsahuje popis 

výpočtových modelů, posouzení podélného a příčného směru. Statický výpočet obsahuje také 

přílohu s přehledem vnitřních sil pro zatěžovací stavy a kombinace pro oba výpočtové modely. 

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.: 
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Bez komentáře. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) V příčném řezu jsou vykreslena ocelová svodidla s definovanou úrovní zadržení H3. Na 

vnější straně mostu je svodidlo nízké, na vnitřní pak zábradelní se zdvojenou svodnicí a 

zdvojeným madlem. Zobrazení je neproporční. V jakém předpisu lze dohledat podrobnosti 

k návrhu svodidel na vnější a vnitřní římse mostu a jak se volí třída zadržení? 

2) Svislý revizní otvor v podporovém příčníku o rozměrech 600 x 800 mm je velice malý. 

V jakém předpisu jsou definovány požadavky na revizní otvory v komorách betonových 

mostů? 

3) Vliv smykového ochabnutí průřezu je řešen částečně, není zohledněn ve výpočtovém 

modelu na redistribuci vnitřních sil. U této konstrukce bude vliv minimální, nicméně je 

dobrým zvykem zohledňovat tuto skutečnost již ve výpočtovém modelu. 

4) V postupu výstavby je řešena betonáž příčného řezu NK ve třech fázích s časovými 

odstupy 7 dní. Tato skutečnost není promítnuta do výpočtového modelu. S ohledem na 

skutečnost, že tento postup není tradiční bych doporučil i ve výkresové části uvažovat 

postup betonáže celého příčného řezu naráz (některé skruže již tento postup umožňují). 

5) Doporučil bych, aby ve výpočtovém modelu bylo zahrnuto i zatížení větrem. Jednak se 

jedná o edukativní část, kdy postup výpočtu není triviální a dále se jedná o zatížení 

podstatné pro stanovení sil na ložiska a kontroly nadzdvižení z ložisek. 

6) V blízkosti podpor byla navýšena tloušťka spodní desky údajně z důvodu nedostatečné 

únosnosti v MSU. Posudek však vychází příznivě. Je to z toho důvodu, aby při ručním 

posouzení nebyla úloha příliš komplexní a tlačená oblast zůstala pouze v desce? 

7) Není úplně zřejmé, jakým způsobem se sčítá nutná plocha betonářské výztuže z příčného 

směru a podélného smyku. Z výpočtu vyplývá, že je navyšován vliv příčného směru nad 

100%? 

8) Návrh kapacity mostního závěru by měl být lépe doložen. Měly by být uvedeny hodnoty 

dotvarování, smršťování a teploty odděleně. Charakteristické hodnoty a návrhové posuny. 

Vlivy brzdných sil, větru, tření v soustavě ložisek a pootočení vlivem deformace přilehlého 

pole lze pro zjednodušení opominout. Nejsou však zanedbatelné. 

 

Závěr: 

Celkový dojem z diplomové práce je velmi dobrý, a to jak po technické stránce, tak i po stránce 

vizuální. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 24.01.2022                                        Podpis oponenta práce: 

……………………………………………… 


