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Náplní bakalrířské práce bylo vytvořit výpoětoý model ocelové mostní konstrukce, provedení
výpoětu odezvy na statická zatíŽeni v souladu s platnými normami s cílem posoudit konstrukci na
vybrané kombinace zatižení. Předpokládalo se, že výpočty vnitřlrích sil budou provedeny metodou
koneěných prvků v progÍamu ANSYS se zahrnutím geometrické nelinearity.

Bakalářská práce sestav á z textové části členěné tři kapitoly, zÁvěr a povinných seznamů. Dále
obsahuje ětyři přílohy. V první kapitole je uveden technický popis modelované konstrukce mostu a
fáaí výstavbv. V kapitole 2 nanané Výpočtoý model konstrukce jsou popsány jednotlivé použité
konečné prvky z knihovny ANSYS' přehled materiálových vlastností' reálných konstant a průřezu.
Jsou mríněny okrajové podmínky modelu a zadávání vájemných vazeb mezi prvky. Statické analýze
je věnoviána třetí kapitola. obsahuje teorii ýpočtu, popis jednotliqých zatěžovacích stavů a jsou zde
uvedeny výsledky vyhodnocení podle mezních stavů. Je podrobně zkoumán stav použitelnosti částí
konstrukce na vybrané kombinace zatížení. V případě posouzení memího stavu únosnosti jsou
posouzeny prvky hlavního nosníku, prvky opěr, ávěsy a pylon v souladu Ec 3. V části 4 Závěr práce
student vyvozuje závěry vycháaející z poanatků při modelováni a posuzování atypické mostní
konstrukce. Příloha 1 obsahuje grafické vyobrazení modelu a je uveden přehled průřezů prvků
modelu. Vybrané výsledky v grafické a číselné formě jsou součástí příloh 2 až 4.

Bakalářská práce o rozsahu 8ó stran včetně pffloh je celá zpracována vtextovém editoru MS
Word. Textová část obsahuje řadu vzorců, obrázků' glafrr a tabulek. Bakalářská práce má vysokou
obsahovou a grafickou úroveň.

Student pracoval samostatně. Prostudoval celou řadu publikací, norem' předpisů. Naučil se
ovládat výpoěetní systém ANSYS. osvojil si teorii potřebnou pro řešení uvedené problematiky'
zvláště se věnoval urěením úěinků na mostní konstrukci. Vytvořil globální vypočtovy model atypické
zavěšené mostní konstrukce. Provedl nelineární Úpočty pro určení vnitřních sil v nosných prvcích
konstrukce. Získané ýsledky vyhodnotil číselně i graficky. Ukáza|, že konstrukce vyhoví podle MS.
Během zptacování práce velmi peělivě analyzoval každý krok rýpoětu. Sledoval vliv zatíŽení na
posuvy bodů konstrukce, vliv vazeb v konstrukci a excenfoicit připojení prvků na vnitřní síly a reakce
ve vybraných uzlech.

Z uvedených důvodů hodnotím jeho bakalrířskou práci zniámkou ýborně.
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