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Cílem diplomové práce bylo prostudovat problematiku řešení odezvy lávek na působení 

dynamického zatížení. Mimo standartního zatížení větrem a osobami, měl být navržen 

případně převzat model buzení pohybem koní. Pro vybranou mostní konstrukci měla být 

stanovena odezva pomocí konečně prvkového modelu v prostředí ANSYS. Dále měl být 

proveden posudek na únavu. 

Konstatuji, že předložená diplomová práce prokazuje splnění zadané úlohy. 

Diplomová práce je rozčleněna na celkem osm číslovaných kapitol. První je úvod a sedmá je 

závěr, osmá použitá literatura. Následují seznamy tabulek, obrázků, symbolů, příloh a vlastní 

přílohy. V úvodu diplomant charakterizuje danou úlohu, použité výpočtové prostředky a 

v této kapitole postrádám jasně definované cíle práce. Druhá část je věnována popisu 

konstrukce a způsobu tvorby modelu. V třetí části práce autor řeší statickou odezvu na 

vybraná zatížení podle aktuálních norem včetně kombinací. Čtvrtá část se zabývá modální 

analýzou, v páté části je řešena ustálená odezva konstrukce na dynamické zatížení 

odtrháváním vírů, chodci a koňmi. V šesté části je konstrukce posouzena ve vybraném 

zatěžovacím stavu na únavu. Každá kapitola v závěru obsahuje vyhodnocení výsledků. 

Práce je po formální stránce v pořádku. Hned v úvodu se sice několikrát vyskytuje současné 

použití desetinné tečky a čárky, v dalším textu se již tato dualita neobjevuje. Řazení textu celé 

práce je logické, rozsah jednotlivých kapitol je adekvátní. Výsledky všech výpočtů jsou 

profesionálně prezentovány. Seznam podkladů a literatury je uveden, a pravidelně používán v 

textu.  

Diplomant použil správných odborných termínů i dostatečně výstižný popis. Mohl by autor 

vysvětlit pro mě netradiční termín „mostnice“?  

Autor se velmi často zmiňuje o parametrizaci úlohy při tvorbě geometrie, zadání zatížení 

apod. Možnost obecného zadávání vstupních parametrů má význam při optimalizačních 

úlohách a parametrických studiích. Tyto nejsou v práci obsaženy. Mohl by autor vysvětlit 

motivaci k tvorbě maker umožňujících snadnou modifikaci vstupních údajů? 

Autor provedl výpočet statické odezvy včetně kombinací. Cílem práce nebylo provést 

posudek dřevěné konstrukce lávky. Přesto bych ocenil alespoň porovnání pevnosti a 

získaného napětí (bez součinitelů a posudku dle normy), dosažené posuvy, případně relativní 

využití profilů od statiky vs. dynamiky. 

V případě spojení prutových prvků, které nepřenáší všechny vnitřní síly se s velkou výhodou 

uplatnil prvek BEAM44. Tento prvek v použité aktuální verzi technologie ANSYS r. 15 je 

ještě podporován, ale již není dokumentován. Mohl by autor dát doporučení, jak by bylo 

možné jinak zajistit „nespojitost“ prutového modelu s použitím dokumentovaných postupů? 

 

 



ZÁVĚR: 

Předložená práce prokazuje, že diplomant si osvojil potřebné teoretické znalosti v oblasti 

numerických výpočtů dynamické odezvy dřevěné lávky na účinky větru, osob a koní. Účinek 

koní není běžný, v návrhových normách se nevyskytuje, a proto autor použil velmi správně 

výsledky z odborného článku. Práce prokazuje autorovu schopnost prezentovat výsledky své 

odborné práce na vysoké úrovni. K práci autora nemám výtky a proto hodnotím práci jako 

výbornou. 
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