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Student bakalářského studijního programu Hynek Štekbauer vypracoval bakalářskou 
práci s názvem „Výpočet únosnosti a deformací silničního mostu a porovnání s naměřenými 
hodnotami“. V práci se zabývá porovnáním výsledků in-situ měření průhybů dvou silničních 
mostů zatížených nadměrným nákladem s hodnotami získanými výpočtem. Pro vytvoření 
modelu konstrukce je použit systém ANSYS a také Scia Engineer 2012, což umožňuje 
vytvořit dílčí modely lišící se svojí složitostí a výstižností. 

 
Bakalářská práce obsahuje 60 stran textu plus 25 stran příloh. Reálný počet stran je 

ovšem nižší, neboť úvod je na straně 9, tj. autor pečlivě čísloval již od samého počátku. Práce 
je přehledně rozdělena do jednotlivých kapitol a čtyř příloh, které na sebe logicky navazují. 
Po úvodní kapitole je v druhé kapitole stručně popsána podstata metody konečných prvků. 
Třetí kapitola se zabývá metodikou měření průhybů. Vlastní autorská práce začíná čtvrtou 
kapitolou, která prezentuje výsledky pro první ze dvou analyzovaných mostů. Autor zde 
vytvořil celkem čtyři dílčí modely konstrukce a porovnal jejich přesnost s naměřenými 
hodnotami. Obdobnou náplň má i pátá kapitola pro druhý silniční most s tím, že tentokrát 
autor vytvořil dva dílčí modely. Závěry práce jsou uvedeny v šesté kapitole. Přehled použité 
literatury je dostatečný.  

 
Práce má po jazykové stránce standardní úroveň, je prosta gramatických či hrubých 

chyb. V této souvislosti bych měl několik připomínek: 
1. Použití některých nevhodných klíčových slov. 
2. Již klasicky u našich studentů je problematická anglická varianta abstraktu. 
3. Ve vlastním názvu práce mi přebývá slovo „únosnost“, vlastní práce se zabývá 

pouze průhyby. Pro přesnost bych chtěl uvést, že v příloze 4 autor uvádí 
„zjednodušený posudek informativního charakteru“. 

4. Zbytečně velké a roztažené obrázky svědčící o tom, že autor „honil“ stránky práce – 
např. str. 20, 24, 45, 46, 50. 

5. Občas ze zřejmě podobných důvodů velmi řídký text – např. str. 23 
6. V práci jsou některé obrázky bez číslování a textového popisu – např. str. 28, 29, 30. 
7. Obdobná připomínka se týká grafu 2 a 3 na str. 42 – zde nejsou grafy nijak v textu 

zmíněny a použity. 
8. str. 26 – Pojem „výpočtové hodnoty“ v názvu kapitoly 4.4 evokuje normy 

navrhování. 
9. Za nejzásadnější připomínku v této části považuji fakt, že zcela chybí popis a 

interpretace výsledků u modelu 2 druhého mostu. 
10. Způsob citací je špatný, neboť jména autorů nemají jednotný styl. Také by mne 

zajímalo, jak hluboce autor studoval anglickou literaturu, jestliže ji cituje. 
 
Po obsahové a faktické stránce je vlastní práce kvalitní. Použité modely jsou použitelné 

a jejich užití vede k dosažení vytčeného cíle. Student prokázal, že umí model v prostředí 
ANSYS i Scia Engineer vytvořit a použít a že umí z CAD výkresů transportovat geometrická 
data konstrukce do výpočetního sytému. Také oceňuji, že autor načerpal informace i u 
problematiky měření průhybů konstrukcí in-situ. Výsledky uvedené v práci jsou logické a dle 
názoru oponenta správné. Jako cenné považuji zjištění, že v případě průhybů dává i velmi 



jednoduchý prutový model zcela srovnatelné výsledky jako o řád složitější a přesnější modely 
vytvořené v systému ANSYS. Zde se navíc i autor mohl přesvědčit, že použití teoreticky 
přesnějšího a výstižnějšího modelu s sebou na druhou stranu nese nevýhodu ve zvýšené 
pravděpodobnosti chyb a omylů při vytváření modelu. 

 
K bakalářské práci mám následující připomínky a dotazy: 
1. str. 11 – vztah (2). Nejedná se o derivaci, ale VARIACI. Energie se nedá derivovat. 
2. str. 12 – vztah (4) se k řešení rovnic nikdy nepoužívá v důsledku nutnosti vyčíslit 

inverzní matici K. 
3. str. 16 – Co je to pásová matice? Jaké další vlastnosti má matice tuhosti konstrukce? 
4. str. 16 – Nemohu souhlasit s tvrzením, že v MKP lze „snadno vyjádřit libovolné 

okrajové podmínky“, či „stejně tak snadno vystihnout správný průběh řešení 
v místech koncentrace …atd.“, či „metoda konverguje ke správnému řešení“. 

5. str. 19 – Je potřeba vysvětlit pojem „lineární výstup signálu“. 
6. str. 32 – Jak se autor v modelu vypořádal s excentricitou 1D prvků vůči prvkům 

mostovky. Jakým způsobem zahrnul do výpočtu okrajové podmínky a vliv příčného 
předpětí 

7. str. 47 – Autor pracuje v modelu s ručně dopočítanými rotacemi pro definování 
okrajových podmínek. Není ocitován zdroj, odkud byl převzat vzorec (27). 

8. str. 49 – Proč ve vztahu (28) není uvažováno s tahem (tlakem)? Není ocitován zdroj, 
odkud byl převzat. 

9. str. 50 – Co je to ideální průřez? 
 
Práci celkově hodnotímt pozitivně. Student prokázal schopnost práce v prostředí 

ANSYS, Scia Engineer a CAD, umí vytvořit model konstrukce a uvědomuje si problémy 
vyplývající z důsledků zavedení těch či oněch zjednodušení do výpočtu, orientuje se 
v problematice měření průhybů in-situ, získané výsledky jsou odpovídající a závěry práce 
logické. Předloženou práci hodnotím klasifikačním stupněm B (1,5) dle klasifikační stupnice 
ECTS. 
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