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Cílem bakalářské práce studentky bylo srovnání možností analýzy konstrukcí 

zatížených seismickým zatížením dle požadavků normy ČSN EN 1998-1, dále provedení 

seismického výpočtu podle zvolené zjednodušené metody na několika vybraných modelech 

konstrukcí a vyhodnocení získaných výsledků. 

 

Autorka zvolila pro analýzu zatížení seismicitou prostorově zalomený nosník, válcový 

stožár, ŽB výškovou budovu a jedno patro této budovy. V předložené práci je zaměřena 

pozornost na provedení lineárně pružného výpočtu seismických účinků pomocí metody 

příčných sil (náhradních břemen). Návrhové spektrum odezvy, použité u obou metod výpočtu, 

je stanoveno dle vztahů uvedených v EC8. 

 

Modelování konstrukcí i samotné výpočty byly vypracováno v prostředí programu 

RFEM 4.10 od firmy Ing. Software Dlubal, s.r.o., konkrétně dynamické výpočty byly 

provedeny v přídavném modulu RF-DYNAM a v programu AXIS VM11 verze 4. 

 

Bakalářská práce je rozčleněna na tři základní kapitoly nazvané Teorie, Řešené příklady 

a Srovnání uživatelského rozhraní. Dále práce obsahuje kapitoly, jako jsou Úvod, Závěr a 

seznamy literatury, symbolů a zkratek, obrázků, tabulek a grafů. 

 

V úvodu studentka charakterizuje obsahovou náplň práce, poté uvádí cíle práce. Dále 

jsou prezentovány principy výpočtu odezvy konstrukce na seizmické zatížení, modely 

vybraných konstrukcí, jejich modální a spektrální charakteristiky a odezva a vzájemně 

srovnány výstupy z obou výše uvedených software. 

 

Výsledkem práce je srovnání zmiňovaných programů na jednotlivých modelech, 

porovnání je provedeno zejména s ohledem na získané přemístění a modální charakteristiky. 

 

Obsahově je práce dobře logicky členěna. Výsledky všech analýz jsou profesionálně 

prezentovány. Podstatné výsledky jsou souhrnně a přehledně uvedeny v tabulkách a grafech a 

rovněž doplněny slovním komentářem. Seznam podkladů a literatury je uveden a literatura je 

korektně citována. Studentka používá správných odborných termínů. Po formální stránce jsem 

neshledal na práci zásadních nedostatků. Předložená práce prokazuje splnění cílů uvedených 

v zadání práce v plném rozsahu. 



 

Jako oponent práce žádám autorku práce o zodpovězení následujících dotazů: 

 

Jak si autorka vysvětluje výraznou odlišnost modálních charakteristik modelů 

s diafragmaty oproti modelům bez jejich použití v programu AXIS VM? 

 

Který z výše uvedených programů by zvolila autorka pro analýzu seizmicky zatížené 

rozsáhlé konstrukce a čím byla její volba ovlivněna? 

 

ZÁVĚR: 

 

Předložená práce prokazuje, že autorka si výborně osvojila potřebné teoretické znalosti 

v oblasti analýzy konstrukcí zatížených seismickým zatížením dle požadavků normy ČSN EN 

1998. Práce prokazuje schopnost prezentovat na vysoké úrovni výsledky své odborné práce. 

Z uvedených důvodů hodnotím práci jako výbornou. 
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