Mffi

POSUDEK OPONENTA

z^vĚnrčnÉpnÁcE

l. IDENTIFIKACNI UDAJE

Návrh zavěšeného mostu p es Vltavu u Suchdola
Bc. Jakub DOLEŽAL

Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ristav:

dipIomová
Fakulta stavební (FSv)

Katedra/ stav:

Katedra betonovlich a zděnych konstrukcí

Oponent práce:
Pracoviště oponenta
Il.

práce:

lng.Petr HanuŠ
STAVKONSULT Praha s.r.o.
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Zadání

Zvolte položku.

Hod noce ní nó ryč1_osti zadán í zóvě rečnépró ce.
Diplomové práce se zablivá návrhem mostu na silničnímokruhu kolem Prahy,

kten propojí městské části Suchdol

a Čimice p es ridolí eky Vltavy a p ilehlé komunikace. Jedná se o zavěšenri most se dvěma pylony. Délka p emostění je
511,0 m, šíka mostu je 38,40 m. Rozpětí st edního pole činí236 m, obě krajní pole mají rozpětí 139 m. Vltavské rídolíje

v místě p emostěníhluboké až 80 m.

Diplomová práce obsahuje technickou zprávu, posouzení p emostění v mezních stavech použitelnosti a rjnosnosti
a grafické p ílohy.Zadání diplomové práce

tvo ívelmi náročnri technick rikol.

Splnění zadání

Zvolte položku.

Posuďte, zda p edložená závěrečnó prdce splňuje zadání. V komentó i p ípadně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadóní rozšíena, Nebylo-\i zadóní zcela splněno, pokuste se posoudit zóvažnost,

Diplomová práce splňuje požadavky stanovené v zadání práce. Ve všech bodech zadáníjejeho obsah dodržen, V adě
kapitol je obsah diplomové práce oproti zadání podstatně rozšíen.

Zvolen postup

ešeni

Zvolte položku.

Diplomant ve všech p ípadech zvolil vhodn, postup ešení, což svědčío

Odborná

roveň

v borném zvládnutízadané problematiky.
Zvolte položku.

Posuďte (lroveň odbornosti závěrečnépróce, využitíznalostí získan, ch studiem a z odborné literatury, využitípodkladťt
a dot získan,lch z praxe,

Odborná riroveň diplomové práce svědčíou borné schopnosti studenta využívatdostupné podklady
a pracovat s odbornou literaturou. Zp sob ešenídiplomovépráce svědčíopochopení širšíchsouvislostí
a aplikaci inžen, rského p ístupu k zadané problematice.

FormáIní a

jazyková roveň, rozsah

práce

Zvolte položku.

Po formálnístránce je práce zpracována vhodn, m zprisobem. Statick, u počet je vypracován p ehledně
a je vhodně doplněn velk, m množstvímschémat, tabulek a obrázkrj, které jsou p íkladně opat eny popisem.

V, početnípostupy jsou rozděleny do kapitol, které odpovídají obsahu v tlvodní části práce. Vr kresová část
sv, m rozsahem splňuje dané zadání a je zpracována pečlivě a p ehledně,
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citací

Zvo|te položku.

Vyjód eťe se k aktivitě studenta p i získávóní a využívánístudijních materiólťt k ešenízávěrečnépróce. Charakterizujte
v, běr pramenťl. Posudte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ově te, zda jsou všechny p evzaté prvky ódně
odliŠeny od vlastních u sledkťl
vah, zda nedošlo k porušenícitačníetiky a zda jsou bibliografické citace plné
a v souladu s citačnímizvyklosťmia normami.
Vt běr podklad , norem a literatury byl vzhledem rozsahu a náročnosti zpracovávané problematiky zvolen

a

velmi vhodně.

lyla

S ohledem na specifické zadání dané problematiky není pochyb o tom, že diplomová práce
zpracována samostatně v souladu s dan}imi požadavky.

Dalšíkomentá e a hodnocení
a

k

rovni dosažen ,ch hlavních v ,sledkťl zóvěrečné práce, nap . k rovni teoretick ch v, sledktt, nebo k rovni
funkČnosti technického nebo programového vytvo eného ešení,publikačním u stup m, experimentální zručnosti

Vyjód ete se
9"EPq":

*..

Řešená problematika byla zvládnutá v, borně od teoretick, ch základ , áptitáliWpoetÓ"lrcň
v, sledky konkrétního posouzení.
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Shrňte aspekty zóvěreČnépróce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. IJved'te p ípadnéotózky, které
by měl student zodpovědět p i obhajobě zóvěrečné próce p ed komisí,

Problematika severní části Pražskéhookruhu je stále p edmětem diskuzí odborné ve ejnosti. Je proto t eba
definovat základní kritéria návrhu a posoudit spolehlivost, ekonomickou rn hodnost, životnost. Svou zásadní roli
hraje také bezpečnost, náklady na ridržbu i ochrana životníhoprost edí.
Související otázky:

o
o
o
o
o

Jaké Činnosti je t eba uvažovat s ohledem na ridržbu během životnosti mostu. popište časov, plán
jednotliv, ch pracís ohledem na záruční doby, životnostijednotliv, ch prvkri uváděné v, robcem.
Jaké budou nároky na dopravní omezení během držby a oprav?
Jaké jsou požadavky ridržby, které ke t eba uvažovat ve statickém v, počtu?
Měl by bt t,,plán držby mostu" nedílnou součástíprojektové dokumentace?
Srovnejte v, hody a nev, hody ešení mostu se dvěma samostatn, mi nosn, mi konstrukcemi a
spoleČnou nosnou konstrukcí pro každ, směr komunikace. Z jak, ch drjvod r lze navrženéešení

doporučit?

Diplomovou práci hodnotím klasifikačnímstupněm A - vr borně.
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