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Pro BSP SI, GK, ME 

Posudek oponenta bakalá ské práce 

Název práce: Statická analýza variant visuté mostní konstrukce 

Autor práce: Michaela Zav elová 
Oponent práce: Ing. Josef Martinásek, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce se v nuje statické analýze mostní konstrukce, je logicky rozd lena do jedenácti kapitol. 
ešená konstrukce visutého mostu je ešena v n kolika variantách lišících se odklonem pylon  

a tvarem mostovky. Zatížení je vy ísleno dle platných norem a je dále aplikováno na prostorový 
model konstrukce vytvo ený v prost edí programu RFEM. Je provedena ada analýz a výsledky 
jsou porovnány íselnou a grafickou formou.

Hodnocení práce: 

1. Odborná úrove  práce 
2. Vhodnost použitých metod a postup  
3. Využití odborné literatury a práce s ní 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce 
5. Spln ní požadavk  zadání práce 

P ipomínky a dotazy k práci: 

Práce je kvalitn  zpracována, v textu se však vyskytuje n kolik drobností, které práci nesluší: 
Je to nezarovnání textu do bloku, p eklepy a nevhodné používání n kterých odborných termín  
(nap . namísto „optimalizace“ bych rad ji volil „hledání výchozího tvaru“). U modelu . 3 a 7 bych 
doporu il p idat stabiliza ní lana, daná konstrukce je dle mého názoru málo stabilní. V textu 
jsem nenašel odkaz na použitou literaturu [15]. 

Prosím o zodpov zení následujících otázek: 
1) Pro  nebyla mostovka modelována plošnými prvky? P í níky jsou v modelu spojeny 

pouze jedním uzlem.
2) Dovysv tlit deformaci na obr. 18 (n které výchylky se jeví být sm rem nahoru).
3) Dovysv tlit (str. 36): „Celkem bylo vytvo eno 12 hlavních kombinací, ve kterých p sobí 

všechny zat žovací stavy tak, aby vyvolaly nejv tší vnit ní síly a deformace.“ 
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4) Bylo po ítáno prvním nebo t etím ádem? M žete odhadnout, jaký vliv na napjatost 
(vnit ní síly) by m lo zohledn ní postupu výstavby.

Záv r: 

Žádná z výše uvedených p ipomínek nem la vliv na pochopení smyslu textu. Studentka 
prokázala schopnost samostatn  pracovat  a zpracovat zadanou práci na velmi vysoké úrovni. 
Dále prokázala znalosti v používání programu RFEM, kde vytvo ila adu model . Práci hodnotím 
velmi kladn  a doporu uji ji k obhajob .
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