
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

 
Bakalář    Václav Ptáček 
 
Oponent     doc. Ing. Jiří Kala, PhD. 
 
 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit výpočtový model pro stanovení zatížení stavebních 
konstrukcí větrem. Autor měl prostudovat způsoby modelování účinků vzdušného proudu na 
stavební konstrukce. Pro tvorbu výpočtových modelů měl být použit programový systém 
ANSYS, pro simulaci vzdušného proudu modul CFX. 

Konstatuji, že předložená diplomová práce prokazuje splnění zadané úlohy. 

Bakalářská práce je rozčleněna na celkem pět číslovaných kapitol. Těmto předchází úvod a 
posledními kapitolami jsou závěr a seznamy literatury, symbolů a zkratek, obrázků, tabulek a 
grafů. V úvodu bakalář charakterizuje danou úlohu, úroveň poznání a cíl práce. V první 
kapitole jsou popsány základy teorie proudění. Druhá kapitola se věnuje matematickému 
modelování proudění. Pro celkový charakter proudu je zásadní mezní vrstva na povrchu 
obtékaného tělesa, proto je jí věnována třetí kapitola. Ve čtvrté kapitole je popsán model 
řešené konstrukce – komína. Autor zde popisuje mechanismus odtrhávání vírů za konstrukcí. 
Pátá kapitola obsahuje konkrétní kroky při tvorbě výpočtového modelu v prostředí 
ANSYS/Workbench a následné řešení v pod systému CFX. Kapitola také obsahuje srovnání 
výsledků z numerické simulace s výsledky dle návrhové normy. Dále se autor věnuje 
testování vlivu velikosti časového kroku a více Parts.  

Obsahově je práce velmi dobře logicky rozčleněna. Výsledky všech výpočtů jsou 
profesionálně prezentovány. Podstatné výsledky jsou vždy souhrnně a přehledně uvedeny v 
tabulkách a grafech a rovněž doplněny slovním komentářem. Seznam podkladů a literatury je 
uveden. Bakalář použil správných odborných termínů. Po formální stránce jsem neshledal na 
práci žádný nedostatek. Na autora nemám žádné doplňující dotazy. 

 

ZÁVĚR: 

Předložená práce prokazuje, že bakalář si výborně osvojil potřebné teoretické znalosti v 
oblasti numerických výpočtů mechaniky proudícího kontinua. Práce prokazuje autorovu 
schopnost prezentovat na vysoké úrovni výsledky své odborné práce. Nadstandardní rozsah 
160 stran neobsahuje hluchá místa, působí kompaktním dojmem a shrnuje výsledky 
obrovského množství studií, které autor provedl. Úrovní hodnocená práce převyšuje i kvalitní 
magisterskou diplomovou práci. Z uvedených důvodů hodnotím práci jako výbornou. 
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