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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Most přes řeku Opavici 

Autor práce: Bc. Minh Phú Tang 
Vedoucí práce: Ing. Josef Panáček 

Popis práce: 

Diplomant Bc. Minh Phú Tang ve své práci měl za úkol navrhnout mostní konstrukci na území 
města Krnov na silnici I/57 přes řeku Opavici, cyklistickou stezku a místní komunikaci. 
Podmínky pro řešení jsou uvedeny v zadání diplomové práce a v podkladech v její příloze P1. 
Pro navržený most diplomant vypracoval textovou část, tři varianty návrhu, přehledné a 
podrobné výkresy, stavební postup, vizualizaci a statický výpočet. 
Ze tří vypracovaných variant byla po jejich zhodnocení podrobněji zpracována spojitá 
předpjatá konstrukce o třech polích komorového průřezu s náběhy a se svislými stěnami. 
Statika podélného směru byla řešena pomocí PC na dvou modelech. První prutový model byl 
uplatněn při výpočtu statických veličin a pro předběžný návrh předpětí a druhý model pro 
výpočet vlivu postupné výstavby s využitím modulu pro časovou analýzu (TDA). Statika pro 
příčný směr byla řešena na desko-stěnovém modelu s tím, že prutový model byl použit pouze 
pro stanovení polohy zatížení dle získaných příčinkových čar. Příčník byl řešen pomocí 
příhradové analogie. Vlastní dimenzování bylo provedeno pro SLS (omezení napětí, trhlin a 
průhyb) a pro ULS – ohyb, smyk od posouvajících sil a kroucení, podélný smyk, uložení, kotvy a 
kotevní oblast a nadpodporový příčník.  

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: 

Všechny části práce byly zpracovány dle zadání s ohledem na požadovaný rozsah a obsah 
diplomové práce. 
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Textová část, která obsahuje i popis variant mostů a jejich hodnocení, svým pojetím odpovídá 
charakteru technické zprávy z praxe. Výkresová dokumentace, až na některé drobnosti, je 
poměrně kvalitně zpracována. Postrádám však vykreslení nějakého detailu jako např. 
odvodnění, mostní závěr, kotvení svodidel atd. Ve statickém výpočtu je nejasný způsob 
stanovení změn předpětí. Naopak lze ocenit podrobný výpočet vlivu postupné výstavby na 
posuvné skruži na statiku nosné konstrukce. 
Diplomant zpracovával práci samostatně a poměrně aktivně. V práci mimo norem vhodně 
využíval potřebnou odbornou literaturu, přijatelně dobře se orientoval v zadaném problému 
včetně používání programů pro statické řešení. Vedoucímu práce předkládal dílčí části ke 
kontrole a reagoval na jeho připomínky.  
 
Celkově lze diplomovou práci především z pohledu rozsahu zpracování a přístupu studenta ke 
zpracování práce hodnotit velmi dobře. 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  26. ledna 2022  Podpis vedoucího práce………………………………… 


