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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: MOST NAD MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ A POTOKEM 

Autor práce: Bc. Marek Švancara 
Vedoucí práce: Ing. Radim Nečas, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomant Marek Švancara měl ve své diplomové práci zpracovat návrh spojité konstrukce 
tvořené předpjatými nosníky a spřaženou deskou mostovky s velkým rozpětím středního pole. 
Toto zadání vedlo k použití monolitické symetrické konzoly u vnitřních pilířů, na kterou se 
budou nosníky ukládat. Stěžejním cílem diplomové práce pak bylo zhodnotit různé typy 
postupu výstavby na výsledné namáhání konstrukce jako celku. Pro vlastní vypracování 
diplomové práce použil konkrétní údaje o nosné konstrukci a použitých nosnících. 
V předložené práci nejdříve vypracoval 3 varianty přemostění s různým konstrukčním 
provedením. Variantně navrhl zmíněnou konstrukci z předpjatých nosníků, konstrukci 
komorového průřezu a zavěšený most s mostovkou parapetního průřezu. 

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: 

V textové části diplomové práce jsou přiměřeně popsány všechny rozhodující skutečnosti 
o navrhovaném objektu včetně krátkého popisu variant. Dále jsou v textu podrobně popsány 
jednotlivé testované stavební postupy (fáze výstavby) včetně použitých prefabrikovaných 
nosníků a výsledků z posouzení. 
Samotný výpočet byl proveden v prostředí programového systému Scia Engineer. Studie 
návrhu přemostění ve třech variantách jsou provedeny formou přehledných výkresů. 
Ve statickém výpočtu byla řešena nosná konstrukce v podélném směru. S ohledem 
na charakter úlohy a posouzení několika stavebních postupů se zohledněním vlivu na návrh 
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nosné konstrukce nebyly požadovány žádné další výpočty příčného směru, spodní stavby 
apod. Posouzení prokázalo správnost návrhu a realizovatelnost mostu a přineslo zajímavé 
výsledky pro návrh nosníkových konstrukcí pro větší rozpětí. Statický výpočet byl vypracován 
v prostředí MS WORD, MS EXCEL. 
Výkresová dokumentace byla zpracována digitálně pomocí výpočetní techniky v prostředí 
sytému CAD. I přes drobné nedostatky, je zpracována pečlivě, poměrně podrobně a kvalitně.  
Diplomant během zpracování své diplomové práce pracoval průběžně a samostatně 
s poměrně dobrou orientací v zadaném problému. Zadaný úkol splnil ve vymezeném čase 
v plném rozsahu. Celkovou úroveň diplomové práce lze hodnotit jako velmi dobrou. 
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