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Pro NSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: MOST PŘES MORDOVU ROKLI 

Autor práce: Bc. Václav Ondřej 
Oponent práce: Ing. Tomáš Romportl 

Popis práce: 

V diplomové práci je představeno řešení přemostění dálniční komunikace přes Mordovu rokli 

pomocí předpjaté betonové konstrukce. Podkladem pro práci byla celková situace přemostění, 

příčný a podélný profil a geotechnický poměry. 

 

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

Požadované varianty přemostění předložené diplomantem jsou zpracovány formou přehledných 

výkresů (podélný a příčný řez). 

 

Diplomant se v souladu se zadáním diplomové práce zaměřil na jednu z variant (trámovou 

konstrukci), 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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

Bez komentáře. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) Proč byl pro analýzu příčného směru použit jiný výpočtový program než pro globální analýzu? 

2) Vliv ochabnutí průřezu byl zohledněn pomocí efektivních průřezů. Byla v globálním výpočtovém 

modelu upravena i efektivní plocha průřezu? Pokud ano, z jakého důvodu? 

3) Bylo uvažováno zatížení větrem ve svislém směru? 

4) Není úplně zřejmé, jakým způsobem se sčítá plocha výztuže z příčného směru a podélného 

smyku? Z výpočtu vyplývá, že je navyšován vliv příčného směru nad 100%. 

5) Z jakého důvodu byla v koncovém příčníku sečtena veškerá smyková výztuž z podélného směru 

a S&T modelů (a došlo k návrhu smykové výztuže v profilech 28mm)?  

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:  


