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Cílem diplomové práce bylo zpracovat statickou analýzu ocelové konstrukce Londýnského 

oka, která má obsahovat stanovení zatížení, výpočtový model a posouzení vybraných průřezů. 

Cíle práce byly splněny.  

Předložená diplomová práce obsahuje celkem 158 stran a je rozdělena do čtrnácti kapitol. 

V první kapitole je popsán úvod a ve druhé kapitole motivace studenta a cíle práce. Popis 

řešené konstrukce a provedené výpočty jsou uvedeny v kapitole čtyři až osm. V kapitolách 

devět až čtrnáct je uveden seznam použité literatury, zdrojů, obrázků, seznam grafů a tabulek. 

Předložená práce je provedena a zpracována velmi pečlivě a přehledně. Text je doplněn řadou 

obrázků a grafů. K předkladateli mám následující dotazy 

1) Na straně 41, obr. 4.9 jsou zobrazeny celkové hodnoty posunutí od gravitace. Na 

obrázku jsou maximální hodnoty celkových posunutí realizovány v předpjatých lanech. 

Vysvětlete proč nejsou extrémní hodnoty posunutí u vodorovných lan, která spojují 

hřídel a oběžné kolo.  

2) V práci se také zabýváte cyklickým namáháním hřídele ocelové konstrukce 

Londýnského oka. V tabulce 7.9 a 7.10 je stanoven minimální počet cyklů hodnotou 

6,3.10
5 

pro amplitudu napětí o velikosti 468 MPa. Podle Wohlerovy křivky uvedené 

v grafu 117 je však tato hodnota počtů cyklů pro určené napětí výrazně menší. 

Objasněte způsob výpočtu životnosti hřídele.  

3) Nad rámec vašeho zadání pracujete se stanovením charakteristik omezovačů 

mechanických kmitů, které jsou v konstrukci instalovány. Musel jste se zabývat 

výpočtem vlastních frekvencí a tvarů kmitu a také stanovením dynamické odezvy na 

působící zatížení. Vysvětlete vliv omezovačů kmitání na vlastní frekvenci řešené 

konstrukce, a jakým způsobem snižují mechanické kmitání konstrukce. 

 

Předložená práce splňuje zadání. Podstatné výsledky jsou vždy souhrnně a přehledně 

uvedeny v textu a graficky zobrazeny. Diplomant použil správných odborných termínů.  
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V Brně dne 22.1.2015 .  
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