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Posuzovaná diplomová práce ,,Ekodukt na dálnici D1.. je členěná do 9 kapitol. Dále je

doplněna Seznamem použit;fch informačních zdrojri, obrázkri, tabulek a symbolri. Součástí
práce je též devět pŤíloh, ve kter;fch jsou soustŤeděny vysledky IG pruzkumu, detaily
prováděnych v;fpoětri a vykresy. Cílem diplomové práce (DP) je návrh nosné konstrukce a
za|ožení ekoduktu pŤes dálnici D 1 nedaleko Jihlavy. Jedná se o pŤesypávanou mostní
konstrukci z dŤevěnych lepen;ich vazníka.

Po rivodní kapitole, která shrnuje obsah DP, následuje popis Ťešeného objektu (kap. 2) a
popis geotechnick;ich poměru zájmové lokality (kap. 3). V kap. 4. se diplomant věnuje
problematice související s návrhem ekoduktri z pohledu ričelu těchto konstrukcí (dopad

vystavby liniovych dopravních staveb na migraci zvíÍat. umístění těchto konstrukcí apod.).
Kap. 5. Je věnována popisu technologie provádění pŤesypávanych konstrukcí, struěně jsou

popsany dva zprisoby - cut & cover a cover & cut.

Návrhu pŤedmětné konstrukce a jejího zaIožení se diplomant věnuje v kap. 6. a 8. Je
provedeno statické Ťešení nosné konstrukce ekoduktu, využito je pŤitom programu SCIA
Engineet 20l3. Dále je pozornost věnována návrhu základovych pasti pod nosn;imi oblouky
ekoduktu. Návrh je proveden jednak v programu GEo 5 . Patky a dáIe též bez počítačové
podpory.

V kap. 7 Se diplomant zabyvá ekonomick;im zhodnocením navržené konstrukce, kďyž
porovnává odhad nákladri na její realizaci s odhadem nákladri na realízaci obdobné
konstruk ce z železobetonu.

Závěrečtá, ďevátá, kapitola je hesloviqfm souhrnem obsahu diplomové práce.

Z pohledu formálního zpracování je DP pŤipravenarra dobré rovni, i když Ize v práci nqít
pŤeklepy, celou Ťadu vágních formulací (napŤ. slabé zeminy, mělké nadloží, stŤíkany beton je

rozprostŤen na povrchu skály, model netrpí na vyrazně vysolaé ohybové momenty, jednotny

horizontální povrch země), odkazy na literaturu jsou v textu uváděny až za koncem věty a
pŤílohy č,.4 a 5 jsou ve vazbě práce pootočené o 180o. Též členění práce na jednotlivé

kapitoly není někde pŤíliš vhodně zvo|ené _ viz pŤipomínky níže.

K DP mám následující pŤipomínky a otazky jako námět k diskuzi a doplnění Ťešené
problematiky pŤi obhajobě práce:

. Kap. 6. o délce 1 strany obsahuje v zásadě informaci o tom, že v kloubu je moment
nuloqi a že trojkloubov;i oblouk je konstrukce staticky určitá. Z tohoto pohledu je to
kapitola zbyeěná' neboť její obsah lze dostatečně vystižně zformulovat do jedné věty
azaÍadit napŤ. do kap. 8.



. Kap.7. (Ekonomické zhodnocení) je nelogicky uvedená pŤed statickym vypoětem

(kap. 8), na zálrJaďé kterého je proveden návrh konstrukce. Návrh by měl pŤedchazet

zhodnocení a ne naopak.

. PojednáÍIí o Ťešení ízolace rubové strany konstrukce proti vlhkosti a vodě by nemělo

b t zahrnuto v ěásti oznaéenéjako staticky vypoěet.

- By1o by vhodné v;isledky jednotlivfch l poětri rozhodn;ich pro návrh konstrukce

uvést (napŤ. v ,,Závéru,, DP) v souhrnné formě, porormat vysledky získané sÍl,ez

vwžhtl geotechnického softwaru apod.

Závěrem konstatuj i, že diplomovou práci pŤedloženou Bc. Petrem Matoušem doporuěuji

k obhajobě.
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