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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Analýza dynamického chování štíhlé mostní konstrukce a návrh 

zařízení na omezení vibrací 

Autor práce: Bc. Jana Řehová 

Vedoucí práce: doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc. 

Popis práce: 

Náplní diplomové práce bylo vytvořit s využitím metody konečných prvků výpočtový model mostní 

konstrukce, provedení výpočtů dynamické odezvy na působení větru a osob. Konstrukce byla 

volena tak, aby bylo nutno na konstrukci umístit omezovače kmitání. Požadovalo se určit návrhové 

parametry zvoleného zařízení. Předpokládalo se, že modelování a výpočty budou provedeny 

v programu ANSYS. 

Pro modelování byla zvolena zavěšená ocelová lávka pro pěší. 

Diplomová práce sestává z textové části členěné na úvod, šest kapitol, závěr a další povinné části. 

Obsahuje jednu obrazovou přílohu. 

Po krátkém úvodu následuje popis zvolené konstrukce lávky. Popisuje se geometrické uspořádání 

stavby, členění na jednotlivé konstrukční části, volba použitých materiálů a způsob založení. 

V kapitole věnované modelování jsou popsány jednotlivé části modelu, výběr konečných prvků, 

zavádění okrajových podmínek. Vytvořený výpočtový model je velmi podrobný sestavený převážně 

z plošných konečných prvků, kterými jsou modelovány jednotlivé plechy, ložiska, opěry a desky 

tlumičů. Závěsy jsou z nosníkových prvků a uchycení tlumičů je realizováno pomocí pružin. 

Povrchové prvky jsou uplatněny pro zadání zatížení a přídavné hmotnosti. Model je testován na 

statické zatížení, kdy geometrie mostu je upravena vnesením sil do závěsů. Výsledky řešení uvádí 

kapitola Statická lineární analýza. V kapitole Modální analýza jsou uvedeny výsledky výpočtu 

vlastních frekvencí pro dvě alternativy hmotnosti konstrukce. Odpovídající jim tvary kmitů jsou 

uvedeny formou obrázků v příloze. Způsob řešení účinků zatížení větrem a chodci je popisován 

v kapitole Harmonická analýza. Je řešena vírová rezonance na působení větru a odezva na 

působení chodců. Z výsledků výpočtů vyplynulo, že na konstrukci je nutno umístit zařízení snižující 

její kmitání. V kapitole Pohlcovač vibrací je popsán návrh a postup ladění navrženého tlumiče. 

Výsledkem ladění jsou parametry tlumiče potřebné pro jeho realizaci. Práce je zakončena krátkých 

shrnutím získaných výsledků. 

Diplomová práce o rozsahu 65 číslovaných stran včetně příloh je celá zpracována v textovém 

LaTeX. Textová část obsahuje řadu vzorců, obrázků a tabulek. Diplomová práce má vysokou 

obsahovou a grafickou úroveň. 
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Hodnocení práce studenta: 

 

V
ý
b
o
rn

é
 

V
e
lm

i 
d
o
b
ré

 

D
o
b
ré

 

N
e
v
y
h
o
v
u
jí
cí

 

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: 

Studentka pracovala samostatně a iniciativně. Prostudovala celou řadu publikací, norem, předpisů. 

Jako prostředek pro splnění zadání využila výpočetní systém ANSYS, který rutinně ovládá. Osvojila 

si teorii potřebnou pro řešení uvedené problematiky, zvláště se věnovala určením dynamických 

účinků větru a chodců na mostní konstrukci. Sestavila komplexní 3D výpočtový model mostní 

konstrukce. Provedla řadu statických a dynamických výpočtů v souladu s předpisy a normami. 

Získané výsledky vyhodnotila číselně i graficky. Zhodnotila chování konstrukce na zatížení větrem a 

chodci. Pro snížení nadměrného kmitání navrhla a odladila vhodné zařízení. Výsledkem jsou 

parametry tlumiče potřebné pro jeho realizaci. Cíle diplomové práce byly splněny. Odborné 

zkušenosti získané během vypracování diplomové práce budou dobrým základem pro její působení 

v praxi.  

Z uvedených důvodů hodnotím jeho diplomovou práci známkou výborně. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 19. 01. 2016  Podpis vedoucího práce: …………………………………………… 


