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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Železniční mosty s extrémně stlačenou stavební výškou 
Jméno autora: Bc. Filip Kramoliš 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 
Oponent práce: Ing. Dalibor Gregor, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Excon, a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Nad rámec zadání byly zpracovány grafické přílohy – schematické řezy. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup řešení odpovídá postupům v souladu s aktuálně platnými normami. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Diplomant prokázal vysokou úroveň znalostí v oboru navrhování ocelových železničních mostů příslušných typů a zvládnutí 
použitého software. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Typograficky a graficky je práce zdařilá. Zápisy matematických vztahů jsou převážně správně (místy nejsou použity dolní 
indexy). Jazykově je práce spíše průměrná – obsahuje poměrně velké množství překlepů, velké množství syntaktických chyb 
větné skladby, které mnohdy komplikují i porozumění textu. Časté jsou i chyby v interpunkci. Terminologicky je práce na 
přijatelné úrovni. Absence skloňování slova Obrázek, v případech, kdy se práce na něj odkazuje, je velmi rušivá.  
Anglický text abstraktu je poměrně nekvalitní. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 

pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 

vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi a normami. 
Citované normy a podklady jsou správně vybrány a jasně souvisí s tématem práce. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Práce představuje jistě přínos pro vznikající MVL 115. Parametrická studie a tabulka dimenzí bude přínosem pro prvotní 
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rozhodování o zvoleném konstrukčním řešení železničních mostů se stlačenou stavební výškou. Je třeba vždy pamatovat na 
sdělení všech zvolených okrajových podmínek, za kterých byla studie provedena, aby uživatel posoudil, zda okrajové 
podmínky jeho mostu jsou odpovídající těm, které byly použity pro studii, a zda je rozhodování na základě studie relevantní. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Velmi kladně hodnotím praktický přínos, objem práce, technickou kvalitu a správnost modelování a posuzování 
konstrukcí. Naopak negativně hodnotím syntaktickou stránku práce – kvalita jazykového vyjádření by měla být u 
absolventa VŠ na vyšší úrovni. Pro celkové hodnocení však technickou stránku považuji za mnohem významnější. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Pro všechny analyzované mosty a všechny tloušťky plechů je zvolen jednotně materiál S355NL. Z jakých 
důvodů? Pohovořte o vlivech na výběr materiálu z hlediska křehkolomových vlastností. 

2) S ohledem na tloušťku plechů a velikost svarů by bylo vhodné diskutovat také požadavky na zlepšené 
vlastnosti kolmo na směr válcování (napříč tloušťkou). Byly tyto požadavky prověřeny? Co má na tyto 
požadavky vliv. 

3) U mostů B a C je na str.63 a 54 uvedeno, že v modelu jsou aplikovány vodorovné podpory v ose mostu na 
obou podporových příčnících s argumentem „aby podpory byly symetrické podle osy mostu a výsledné 
tvary konstrukce tak odpovídaly reálným vlastním tvarům mostu“. V přílohách B a C však takováto 
podpora není zaznamenána. Vysvětlete, jak je zajištěn most B a C pro přenos vodorovných sil do spodní 
stavby a proč model neodpovídá přílohám B a C. 

Další drobnější nedostatky: 

- Použité termíny výsledný součinitel zatížení a celkový kombinační součinitel (např. str.123) nepovažuji za 
věcně správné 

- V Tab.23 je uvedena hodnota TM,cool=15°C. Neměla by být 13°C? 
- V 5.2.5 se používá termín nezatížený pražec, přestože přenáší 25% zatížení 
- Str. 81: roznášení má být 4:1 nikoliv 1:4 
- Jak byly určeny Tmax a Tmin? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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