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pro NSP SI, GK, ME

Hodnocení vedoucího diplomové práce

Název práce: Návrh lávky přes řeku Svratku v Brně

Autor práce: Bc. Štěpán Konečný
Vedoucí práce: Ing. Petr Nečesal

Popis práce:

Diplomant Bc. Štěpán Konečný měl vypracovat variantní návrh nosné konstrukce lávky
o jednom polí s rozpětím 60,0 m. Přes lávku je převáděna komunikace pro pěší a cyklisty šířky
4,0 m.  Úkolem diplomanta bylo navrhnout konstrukci ve dvou základních variantách, provést
jejich vyhodnocení a výhodnější variantu podrobněji rozpracovat. Diplomant zvolil nosnou
konstrukci tvořenou prostorovým příhradovým nosníkem a provedl alternativní řešení
mostovky. Jedna varianta uvažuje s prvkovou mostovkou tvořenou kompozitními deskami,
které jsou podpírány systémem podélníků.  V druhé případě  je mostovka tvořena ŽB deskou,
která je spřažena s příčníky a spolupůsobí s hlavním nosným systémem.

Předložená diplomová práce splňuje zadání a obsahuje všechny předepsané přílohy.

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:

Diplomant konzultoval dílčí zpracované části diplomové práce a k problematice přistoupil
samostatně. V návrzích a výpočtech vycházel z platných technických norem a předpisů.
Diplomant prokázal dobré teoretické znalosti v oblasti statiky, při řešení některých dílčích
úkolů však chyběla hlubší znalost problematiky. Při tvorbě výpočetního modelu chyběly
diplomantovi potřebné zkušenosti, což vedlo k častým konzultacím tohoto tématu.
Výsledná diplomová práce působí uceleně a je jak po formální, tak obsahové stránce na dobré
úrovni. Při vypracování diplomové práce použil diplomant v plném rozsahu výpočetní
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techniku, výpočet vnitřních sil je proveden pomocí programu Scia  Engineer, kompletní
výkresová dokumentace je zpracována v AUTOCADU a textové části jsou vytvořeny pomocí
programu Microsoft WORD a EXCEL.
Zadaný úkol byl splněn v požadované šíři a termínu.

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5

Datum: 24. ledna 2020 Podpis vedoucího práce…………………………………


