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Cílem diplomové práce bylo provedení několika strukturálních analýz a posléze posouzení 
vybraných konstrukčních prvků ocelové, stojaté, retenční nádrže. Diplomantka měla za úkol 
provést výpočet statické odezvy na definované zatížení, výpočet vlastních frekvencí a 
vlastních tvarů kmitu a výpočet lineárních spekter odezvy. Pro výpočet měl být na základě 
výkresové dokumentace sestaven výpočtový model nádrže zohledňující kapalinového 
prostředí.  
 
Konstatuji, že předložená diplomová práce splňuje po formální a obsahové stránce zadání 
úlohy. 
 
Diplomová práce je rozčleněna na 6 samostatných kapitol, kterým předchází úvod, seznam 
podkladů a literatury. Diplomová práce má celkem 73 stran včetně seznamu obrázků, tabulek, 
grafů a použitých zdrojů. V první kapitole se diplomantka věnuje popisu geometrie 
konstrukce ocelové nádrže včetně vybraných detailů spojů, nosných prvků a uložení. V druhé 
kapitole je popsán výpočtový model celé konstrukce. Pro jednotlivé konstrukční části nádrže 
je popsán způsob jejich modelování včetně použitých typů konečných prvků z databáze 
programu ANSYS. K použitým typům konečných prvků je zde rovněž uvedena jejich stručná 
charakteristika. V teoretickém úvodu jsou popsány současné přístupy k řešení svázaného 
fyzikálního problému strukturálního a kapalinového pole. V kapitole „Statická analýza“ jsou 
prezentovány výsledky statické analýzy pro případy prázdné nádrže i nádrže naplněné 
kapalinou. V kapitole „Modální analýza“ jsou uvedeny vybrané vlastní frekvence a jim 
odpovídající vlastní tvary kmitání.  Šestá kapitola se věnuje výpočtu lineárních spekter 
odezvy. 
 
Diplomová práce je po vizuální stránce zpracována na slušné úrovni, výsledky jsou 
prezentovány formou obrázků, tabulek a grafů. 
 
K jednotlivým kapitolám mám následující výhrady a připomínky: 

- Úvod se omezuje převážně na prostý výčet provedených prací a zastupuje tedy spíše 
zkrácený obsah práce. V úvodu chybí vymezení problematiky a stanovení cílů práce. 

- Popis konstrukce považuji za stručný, přehledný a dobře doprovázený schématickými 
výřezy z výkresové dokumentace. 

- V úvodu popisu výpočtového modelu diplomantka stručně charakterizuje programový 
systém ANSYS. V popisu programu je několik přinejmenším sporných tvrzení 
v souvislosti se základními principy MKP. Způsob modelování jednotlivých částí 
konstrukce je dobře a detailně popsán. Chybí zde diskuse nad důvodem duplicitního 
použití víceuzlových konečných prvků s bázovými funkcemi vyššího řádu. 

- V teoretickém úvodu diplomantka popisuje dva možné přístupy pro tvorbu 
matematického modelu kapalinové oblasti – Lagrangeovský a Eulerovský přístup, oba 
s možností implicitního řešení. V rámci diplomové práce je však aplikován pouze 
přístup Eulerovský. Obdobnou poznámku uvádím i k závěru práce.  

- V rámci vyhodnocení statické analýzy jsou dokumentovány převážně pole posunutí. 
Chybí zde dokumentace hlavních napětí včetně jejich typické orientace důležité pro 
návrh ocelových výrobků válcového tvaru. Pole horizontálních posunutí jsou 



zobrazena v kartézském souřadném systému. Mnohem užitečnější by v tomto případě 
bylo použití cylindrického souřadného systému a v něm zobrazených radiálních 
posunutí (zejména na plášti nádrže). 

- V úvodu kapitoly „Modální analýza“ je stručný popis teorie patřící do kapitoly 3. 
„Teoretický úvod k výpočtům“. Z popisu obrázků vlastních tvarů kmitu Obr. 5.1.2 – 
Obr. 5.1.15 není zřejmé pro jakou variantu modelu jsou tyto vlastní tvary kmitu 
zobrazeny (bez/s kapalinou). V popisu obrázků jsou uvedena čísla vlastních tvarů 
kmitání, která si dle obsahu obrázků (kromě obr. č 1) neodpovídají s řazením vlastních 
tvarů kmitu ve výsledkovém souboru, ze kterého jsou tyto obr. vytvořeny.  Z diskuse 
nad výsledky není zřejmé, jakým způsobem byly nalezeny odpovídající vlastní tvary 
kmitu pro konstrukci bez a s kapalinou (participační faktor, kmitající hmota, grafické 
srovnání). 

- Použitý postup při výpočtu lineárních spekter odezvy je popsán příliš stručně a 
konkrétní použitá metodika tak není zcela jasná. Z výsledku jsou bohužel uvedeny 
pouze pole posunutí.  

- U posouzení jednotlivých konstrukčních částí nádrže chybí jednoznačný rezultát 
posudku. 

- V závěru je opomenuto celkové srovnání modelových variant, jejich výhody, 
nevýhody resp. důležitost a vhodnost jejich použití. Stejně tak není uvedeno, jaký je 
výsledek provedených analýz a jejich přínos. 

 
Obecně v diplomové práci téměř zcela chybí reference na použitou literaturu a jiné zdroje. 
Diplomantka se často dopouští formálních nepřesností, použití špatných termínů a nepřesných 
formulací.  
 
Závěr: Závěrem konstatuji, že si diplomantka osvojila nesnadné základy pro samostatnou 
práci v programovém prostředí ANSYS. Vzhledem k povaze řešené úlohy si byla 
diplomantka rovněž nucena rozšířit a doplnit své teoretické znalosti mechaniky kontinua a 
v relativně krátké době je rovněž také aplikovat na řešenou úlohu. Pro četné formální, ale i 
obsahové nedostatky hodnotím práci: 
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