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Název práce: Analýza dynamického chování štíhlé mostní konstrukce a návrh 

zařízení na omezení vibrací 

Autor práce: Bc. Jana Řehová 

Oponent práce: Ing. Petr Hradil, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomantka Bc. Jana Řehová zpracovala diplomovou práci na téma „Analýza dynamického 

chování štíhlé mostní konstrukce a návrh zařízení na omezení vibrací“. Cílem práce bylo 

provést dynamickou analýzu ocelové konstrukce lávky pro pěší se zřetelem na dynamické 

účinky větru a pohybu chodců po konstrukci. Diplomová práce má celkem 65 stran a je 

rozdělena celkem do osmi kapitol.  

První kapitola je úvod obsahující motivaci řešení problému. 

Druhá kapitole dokumentuje nosnou konstrukci lávky pro pěší. Jsou popsány hlavní nosné 

prvky včetně konstrukčních schémat. 

Ve třetí kapitole je podrobně popsán prostorový výpočtový model konstrukce, včetně 

použitých typů prvků.  

Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny výpočty statické odezvy na zatížení stálé a proměnné zatížení 

chodci, která slouží jako výchozí stav pro dynamické analýzy.  

V páté kapitole je popsána modální analýza konstrukce.  

Šestá kapitola se zabývá kmitáním nosné konstrukce, které je vyvoláváno odtrháváním 

větrných vírů a pohybem chodců po mostu. Je zkoumáno samostatně namáhání trámu 

mostovky a pylonu od kmitání větrných vírů a kmitání mostovky od pohybu chodců.  

V sedmé kapitole je proveden návrh parametrů omezovače kmitání od pohybu chodců.  

Osmá kapitola je závěr. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

Práce je logicky členěna. Autorka nejprve prostudovala dokumentaci k nosné konstrukci, 

normativní předpisy, vypracovala výpočtový model a provedla analýzy statické odezvy 

a vlastních tvarů a frekvencí. Na základě získaných výsledků zpracovala modely dynamických 

zatížení odtrháváním vírů a modely zatížení pohybem chodců. Je vhodné uvést, že v případě 

dynamického zatížení odtrháváním vírů se podle stávajících předpisů určují setrvačné síly 

pro příslušnou kritickou rychlost větru, kdy je nutno během tohoto výpočtu získat řadu 

koeficientů, které se určují pomocí numerických integrací. 

Po provedení základních dynamických výpočtů byla studentka nucena doplnit konstrukci 

o omezovač kmitání, který velmi výrazně snižuje dynamické účinky pohybu chodců po mostě. 

Součástí návrhu omezovače bylo nutno stanovit aktivní hmotnost omezovače a s ohledem na 

vlastní frekvence určit tuhost připojení k nosné konstrukci. Všechny tyto sofistikované analýzy 

a výpočty byly pečlivě zpracovány. Cíle práce byly splněny. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) Sedmá kapitola se věnuje návrhu parametrů omezovače kmitání. Je uvedeno, že jsou 

použity dva omezovače o hmotnosti 750 kg umístěné v oblasti největších posunutí vlastního 

tvaru kmitání. Proč byla zvolena hmotnost omezovače 2x750 kg? 

2) Omezovač kmitání se navrhuje a posuzuje podle maximálních přípustných hodnot 

zrychlení. Proč je omezovač naladěn na maximální přípustné posunutí, obr. 7.3 a 7.4 ? 

3) V textu práce se vyskytují drobné překlepy, které by bylo možno odstranit automatickou 

kontrolou textu. 

Závěr: 

Jedná se o velmi kvalitní práci, která svým odborným zpracováním převyšuje požadavky 

na diplomovou práci. Studentka provedla řadu unikátních analýz, které jsou logicky voleny. 

Výsledky jsou prezentovány formou grafů a grafických obrázků vhodně doplněných 

o rozbor v textu práce. Autorka prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce, zvládnutí 

metody konečných prvků na vysoké úrovni a kvalitní prezentace dosažených výsledků. 
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