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Cílem diplomové práce studentky byla dynamická analýzy konstrukce mrakodrapu 

Hearst Tower se systémem diagrid v New Yorku. Byly sestaveny dva výpočtové modely, na 

kterých byla dále provedena spektrální a časová analýza účinků zemětřesení a byly 

vyhodnocení získané výsledky. 

 

Modelování konstrukcí i samotné výpočty byly vypracovány v prostředí programu 

RFEM od firmy Ing. Software Dlubal, s.r.o. Dynamické výpočty i s modální analýzou byly 

provedeny v přídavném modulu RF-DYNAM-Pro. Byl vytvořen deskostěnový model 

konstrukce a následně zjednodušený prutový model. Hmotnostní, tuhostní a útlumové 

charakteristiky prutového modelu byly řešeny tak, aby oba sestavené modely poskytovaly 

shodnou odezvu na analyzovanou seismickou událost. 

 

Diplomová práce je rozčleněna na devět kapitol včetně Úvodu a Závěru. Práce obsahuje 

také seznamy literatury, symbolů a zkratek, obrázků, tabulek a grafů. V úvodu diplomantka 

popisuje základní pojmy a rovnice z dynamiky, definici pojmu zemětřesení a jeho 

charakteristik a úroveň poznání. Dále je popsána zkoumaná konstrukce a systém diagrid. Jsou 

prezentovány principy tvorby zvolených výpočetních modelů a odezvy konstrukce na 

seizmické zatížení, modely dvou vybraných konstrukcí, jejich modální a spektrální 

charakteristiky a odezva. V závěrečné části práce jsou výsledky shrnuty a metody vzájemně 

porovnávány. 

 

Výsledkem práce je srovnání zmiňovaných výpočtových modelů pro stanovení 

seismických účinků, k porovnání při využití metody rozkladu kmitání podle tvarů vlastních 

kmitů je využito pravidel superpozice účinků SRSS. 

 

Obsahově je práce dobře logicky členěna. Výsledky všech analýz jsou profesionálně 

prezentovány. Podstatné výsledky jsou souhrnně a přehledně uvedeny v tabulkách a grafech a 

rovněž doplněny slovním komentářem. Seznam podkladů a literatury je uveden a literatura je 

korektně citována. Diplomantka používá správných odborných termínů. Po formální stránce 

jsem neshledal na práci nedostatků. Předložená diplomová práce prokazuje splnění cílů 

uvedených v zadání práce v plném rozsahu. 

 

 

 

 

Jako oponent práce žádám autorku práce o zodpovězení následujících dotazů: 

 

Na str. 74 autorka uvádí porovnání průhybů ve směru z od seismické události řešení 

přímou integrací pohybových rovnic. Přemístění v tomto směru, ale není vhodné srovnávat 

z důvodu nedostatečného počtu tvarů vlastního kmitání deskostěnového modelu, kde je 

k dispozici pouze 34 % celkové hmotnosti konstrukce. ČSN EN 1998 přitom uvádí závazné 

podmínky pro faktor(y) účinných modálních hmotností. Jaké podmínky je třeba splnit, aby 

bylo možné provedené analýzy srovnávat i pro směr z? 

 



Autorka na str. 64 uvádí, že návrhové zrychlení podloží ag = 0,12 g je vzato z mapy 

seismických oblastí a je uvažováno nejvíce náchylné místo v ČR, tedy maximální hodnota 

daná normou. Prosím autorku o upřesnění, jak byla hodnota ag určena? 

 

 

ZÁVĚR: 

 

Předložená práce prokazuje, že autorka si výborně osvojila potřebné teoretické znalosti 

v oblasti analýzy konstrukcí zatížených seismickým zatížením dle požadavků normy ČSN EN 

1998. Práce prokazuje schopnost prezentovat na vysoké úrovni výsledky své odborné práce. 

Z uvedených důvodů hodnotím práci jako výbornou. 
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