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Tématem předložené diplomové práce je problematika zatížitelnosti stávajících mostních 
konstrukcí a její řešení s využitím nelineární plně pravděpodobnostní analýzy. O aktuálnosti 
tématu svědčí řada mostů u nás i v zahraniční, jejichž stáří se již blíží návrhové životnosti a 
jejichž zatížitelnost, spolehlivost a další životnost je třeba posoudit. Vzhledem k nejistotám 
vstupních veličin, které se nutně při řešení této problematiky vyskytují, předkládá autorka 
ucelený postup řešení s využitím plně pravděpodobnostního přístupu, čímž je získána lepší 
představa o úrovni spolehlivosti konstrukce či jejích částí. Práce řeší problematiku 
zatížitelnosti a spolehlivosti i s ohledem na degradaci konstrukce v čase vlivem karbonatace 
betonu a koroze výztuže, a to rovněž se zahrnutím nejistot vstupních veličin. Diplomantka 
nastudovala několik modelů pro řešení těchto jevů, které pak využila při řešení zvolené 
konstrukce. 

Aplikace výše uvedených metod a modelů je provedena na železobetonové obloukové 
mostní konstrukci. Fyzikálně nelineární model konstrukce je vytvořen v programu ATENA 
2D s využitím pokročilého materiálového modelu pro beton. S MKP modelem byla následně 
provedena nelineární stochastická analýza, a to v několika časových okamžicích, za účelem 
vystižení časového průběhu zatížitelnosti mostu vlivem degradace konstrukce v čase. Z výše 
uvedeného je zřejmá časová náročnost práce. Vedle toho byla při tvorbě modelu provedena 
řada testovacích analýz, jako vliv velikosti sítě konečných prvků na odezvu, testování metod 
nelineárního řešení, apod. 

Při řešení problematiky postupovala diplomantka aktivně a systematicky. Samostatně 
nastudovala řadu témat a poznatků z jednotlivých oblastí v práci řešených, jako 
pravděpodobnostní posudek spolehlivosti, lomově-plastický materiálový model betonu, 
degradace železobetonových konstrukcí, studium normativních předpisů současných a 
platných v době vzniku konstrukce, a další. Ty pak dokázala uceleně aplikovat na danou 
problematiku a provést komplexní nelineární stochastickou analýzu zatížitelnosti a 
spolehlivosti řešené konstrukce v čase. 

Struktura práce je promyšlená a logická, její členění je přehledné a dobře koresponduje 
s průběhem jednotlivých dílčích analýz. Typografická a jazyková úroveň práce jsou na velmi 
dobré úrovni. Obrázky i tabulky jsou kvalitně zpracovány a mají dobrou vypovídací hodnotu.  

Celkově hodnotím přístup diplomantky k řešení zadané problematiky a výslednou podobu 
diplomové práce velmi pozitivně. Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem doporučuji, aby, 
po úspěšné obhajobě a složení státní zkoušky, byl uchazečce udělen titul „inženýr“ (Ing.). 
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