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Cílem diplomové práce bylo statické a dynamické posouzení konstrukce vyhlídkové věže. 
Hlavním použitým materiálem je dřevo, i proto měla být pozornost zaměřena na modelování 
svorníkových spojů. Autor měl sestavit model konstrukce s použitím výpočtového programu 
ANSYS založeného na metodě konečných prvků. Popis zatížení, kombinace a vyhodnocení 
mělo být provedeno v souladu s EC1 a EC5. 

Konstatuji, že předložená diplomová práce prokazuje splnění zadané úlohy. 

Diplomová práce je rozčleněna do třinácti kapitol. Tyto kapitoly jsou doplněny úvodem, 
závěrem a seznamy – literatury, použitých symbolů, tabulek a příloh. V úvodu diplomant 
charakterizuje danou úlohu a cíl práce. Popis konstrukce je v první kapitole. Ve druhé 
kapitole je popsán globální výpočtový model vytvořený v systému Ansys i v programu Scia 
Engineering. Třetí kapitola popisuje detailní model pro stanovení tuhosti spoje. Ve čtvrté 
kapitole je obecné členění zatěžovacích stavů uvažovaných ve výpočtu. Pátá kapitola 
detailněji popisuje rozbor zatížení od větru, šestá pak námrazou. V sedmé jsou provedeny 
kombinace zatěžovacích stavů. Osmá až desátá kapitola se věnuje dynamické odezvě 
konstrukce, nejprve je proveden výpočet modálních charakteristik. Následně je provedena 
odezva na harmonické zatížení, které představuje pohyb osob a odtrhávání víru v úplavu 
konstrukce. V následujících kapitolách je provedeno posouzení globálního modelu dle 
mezního stavu únosnosti (kapitola 12) a mezního stavu použitelnosti (kapitola 13). V závěru 
diplomant rekapituluje celý postup a provádí srovnání práce v obou použitých výpočtových 
systémech. 

Na autora práce má následující dotazy: 

Jak byla stanovena v kapitole 3.1 oblast, kde bylo místo modulu pružnosti dřeva pracováno 
s hodnotou parametru v otlačení? Byl případně sledován vliv modelované oblasti (její 
velikost, kvalita sítě konečných prvků) na výsledné hodnoty? 

Mohl by autor objasnit výpočet náhradní tuhosti svorníků spojujících kulatiny různých 
průměrů uvedených v tabulce 3.1? 

Formálně je práce pečlivě provedena. Obsahově je práce velmi dobře logicky rozčleněna. 
Výsledky všech výpočtů jsou profesionálně prezentovány graficky. Podstatné výsledky jsou 
vždy souhrnně a přehledně uvedeny v tabulkách a grafech. Seznam podkladů a literatury je 
uveden. Diplomant použil správných odborných termínů. V textu se vyskytují poměrně časté 
překlepy a prohřešky proti pravopisným pravidlům češtiny, vzniklé pravděpodobně 
v důsledku opakovaných změn formulací. 

 

 

 

 

 

 



ZÁVĚR: 

Předložená práce prokazuje, že diplomant si výborně osvojil potřebné teoretické znalosti v 
oblasti statické a dynamické analýzy dřevěných konstrukcí a zvládnul v potřebném rozsahu 
metody numerických výpočtů a příslušné aplikace programu ANSYS a Scia Engineer. Pro 
řešení odezvy vybrané konstrukce diplomant vytvořil korektní variantní výpočtové modely na 
vysoké profesionální úrovni. Vhodná je kombinace prakticky orientovaného a plně 
lokalizovaného programu Scia Engineer se systémem Ansys. Práce prokazuje diplomantovu 
schopnost prezentovat na vysoké úrovni výsledky své odborné práce. Z uvedených důvodů 
hodnotím práci jako výbornou. 
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