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Práce je členěna do 11ti hlavních kapitol. Po úvodní části, v níž jsou také definovány cíle diplomové 

práce, následují kapitoly 2 a 3 věnované obecnému popisu mostních objektů, rozdělení mostních 

objektů do různých kategorií a stanovení návrhových průtoků. Součástí těchto kapitol je také popis 

1D hydraulického výpočtu proudění s volnou hladinou včetně výpočtu rovnoměrného i ustáleného 

nerovnoměrného proudění a stanovení režimu proudění. V kapitole 4 jsou uvedeny vybrané 1D 

hydraulické výpočty vzdutí mostem, a to při stavech s volnou hladinou, při tlakovém proudění 

mostním otvorem a pro případ přelévané mostovky. V páté kapitole je uveden základní popis 

stanovení zatížení od účinků vody včetně definování tvarových součinitelů. Je zde také uvedena 

problematika vzniku a vývoje mezní vrstvy při obtékání tenké rovinné desky. Šestá kapitola uvádí 

základní rovnice hydrodynamiky, ze kterých vychází použitý matematický model proudění. Sedmá 

kapitola je věnována základnímu popisu použitého výpočetního programu Flow 3D s definováním 

okrajových a počátečních podmínek a popisu použitého tvaru mostovky. Jsou zde také uvedeny 

základní parametry 8mi modelovaných průtokových scénářů shodných s dříve provedenými 

měřeními na fyzikálním modelu mostovky. V osmé kapitole jsou uvedeny výsledky stanovené na 

základě 2D simulace proudění – vodorovná a svislá složka hydrodynamické síly a moment působící 

na mostovku a z těchto parametrů vypočtené hodnoty tvarových součinitelů. Pro každý z osmi 

průtokových scénářů bylo provedeno pět variant lišících se typem zavedeného turbulentního modelu. 

V kapitole 9 autor popisuje fyzikální model, na kterém byly dříve provedeny experimenty s měřením 

sil působících na obtékanou mostovku včetně uvedení základních výstupů potřebných pro porovnání 

s výsledky získanými autorem na základě matematických simulací. V desáté kapitole autor práce 

porovnává složky hydrodynamické síly, momenty a tvarové součinitele stanovené na základě 

matematických výpočtů s variantním zavedením modelu turbulence včetně porovnání s výsledky 

stanovenými z měření na fyzikálním modelu. V poslední 11té kapitole autor shrnuje postup řešení, 

výsledky vlastního matematického modelování a vzájemné porovnání těchto výsledků. Po závěrečné 

kapitole následuje seznam použité literatury, seznam obrázků, seznam tabulek a seznam příloh. 

Přílohy jsou rozděleny do tří bloků. V prvním bloku jsou pro jednotlivé počítané stavy v barevné škále 

uvedeny rychlosti proudění v modelované oblasti. Ve druhém a třetím bloku je uveden časový vývoj 

vertikálních a horizontálních složek hydrodynamické síly působící na mostovku vyhodnocených pro 

jednotlivé iterační kroky 2D výpočtu. 



Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

2 / 3 

Hodnocení práce: 

 

V
ý
b
o
rn

é
 

V
e
lm

i 
d
o
b
ré

 

D
o
b
ré

 

N
e
v
y
h
o
v
u
jí
cí

 

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

1. Stanovení hydrodynamického zatížení obtékané mostovky pomocí numerické simulace proudění 

je možno považovat za jedno z obtížnějších témat diplomových prací. Samotné sestavení 

matematického modelu včetně volby velikosti výpočetních buněk a provedení simulací považuji za 

zdařilé, stejně tak vzájemné porovnání výsledků z různých výpočetních variant uvedené v kapitole 

10 a shrnuté v kapitole 11. Postrádám ovšem pokus o vysvětlení příčin vedoucích k rozdílným 

výsledkům pro jednotlivé varianty použitých modelů turbulence. Toto by bylo možno provést na 

základě rozboru rovnic uvedených v kapitole 6. Takovýto rozbor ovšem v práci chybí a kapitola 6 má 

pouze popisný charakter. Zajímavé by také mohlo být porovnání průběhů hladin a průběhů tlakových 

a tečných napětí po povrchu mostovky. 

2. Jak je uvedeno v předchozím bodě, samotné sestavení 2D matematického modelu a provedené 

numerické simulace považuji za zdařilé. Výpočetní postupy pro 1D řešení proudění v korytech 

uvedené v kapitole 3 a v mostních objektech (kapitola 4) nejsou s výjimkou definice Froudova čísla  

v práci nijak použity a proto tyto dvě zmíněné kapitoly považuji za nadbytečné. Zejména schémata 

proudění mostním otvorem při volné hladině, kdy mostovka v kontaktu s vodou není, se tématu 

práce nijak netýkají. První část třetí kapitoly zabývající se rozdělením mostů do jednotlivých kategorií 

a stanovením návrhového a kontrolního návrhového průtoku dle příslušných norem se samotného 

tématu práce také příliš netýká. 

3. Po formální stránce je použitá literatura v textu vždy správně citována. Položky literatury [2], [3], 

[6], [13] zřejmě tvoří výukové podklady dostupné studentům VUT, mě se je ovšem dohledat 

nepodařilo. V případech odkazujících se na zmíněné položky ze seznamu literatury mohly (a tedy i 

měly) být použity veřejně dostupné zdroje. Za největší nedostatek při práci s použitou literaturou 

považuji víceméně pouze „popisné“ použití této literatury. Správně by se mělo jednat především o 

tzv. kritickou literární rešerši, kdy jsou informace z různých zdrojů podrobeny rozboru a vzájemnému 

porovnání. Pouze v takovém případě může být použitá literatura nápomocna řešení konkrétního 

problému. 

4. Obrázky a schémata jsou čitelné, pouze u přílohy A bych z důvodu snadnějšího porovnání výsledků 

u jednotlivých průtokových variant pro různé modely turbulence uvítal použití stejné stupnice 

barevné škály pro vizualizaci rychlostí. Práce nepostrádá seznam použité literatury, seznam obrázků 

a tabulek a vhodně zvolené přílohy. Množství překlepů a gramatických chyb není velké. Zde bych 

chtěl diplomanta upozornit, na termín „Fraudovo kriterium“ používaný v práci, kde namísto „a“ má 




