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Student bakalářského studijního programu Vít Svrčina vypracoval svoji bakalářskou 

práci na téma „Seismická analýza konstrukcí s využitím IRS redukce“. Cílem práce bylo 

osvojit si zásady modelování a analýzy konstrukcí zatížených seismickými účinky 

v programovém systému RFEM. Porovnat výsledky při použití různých modelů a 

zjednodušení s využitím IRS redukce. 

 

Práce autora, o rozsahu 57 stran a 2 strany příloh, je rozdělena v zásadě na čtyři části, a 

to: teorie, konstrukce, výpočetní modely a srovnání výsledků. Dále je bakalářskáá práce 

doplněna dvěma přílohami, které prezentují srovnání frekvencí modelů jednotlivých variant. 

 

Členění práce je korektní a logické. Návaznost jednotlivých oddílů je metodicky 

správná. Po stránce formální lze autorovi vytknout nedostatečné citace literatury a 

nedůslednost v odlišení maticových a skalárních veličin. Dále je v textu uvedeno několik 

syntaktických chyb, které ale nejsou na závadu jeho porozumění. 

 

Autor se nevyhnul občasným logickým chybám, pravděpodobně opomenutím při 

korektuře práce, a to např. na str. 26, kde je uvedena formulace „… pomocí jednotkové síly o 

velikosti 1 000 kN“. V mnoha případech práce obsahuje drobné nejasnosti, např. graf 1 na str. 

43, kde není zřejmé jaká veličina je zobrazována. 

 

I přes uvedené nedostatky popisuje autor výklad daného tématu v zásadě korektně, 

i když občas technicky nepřesně. Práce obsahuje poměrně velké množstvím obrázků a grafů. 

 

Rád bych autora požádal o zodpovězení následujících otázek: 

Na str. 22 je uvedena Dynamická redukce pomocí IRS metody. Z textu nevyplývá, 

jakým způsobem lze určit které stupně volnosti, resp. uzly, by měly být nahrazeny 

redukovanými stupni volnosti, resp. uzly. Jaký postup pro výběr uzlů originálního a 

redukovaného systému autor doporučuje? 

V 5. kapitole autor srovnává výsledky mezi prostorovými modely a prutovým modelem. 

Výsledky prutového modelu jsou zpravidla odlišné od výsledků ostatních modelů. Jak si autor 

tuto odlišnost vysvětluje a jak dosáhnout lepší shody mezi modely různých dimenzí? 

 



Celkově práci hodnotím jako tematicky zajímavou, občasně obsahující formální chyby, 

rozsahově dostatečnou. Vytyčených cílů bylo v práci dosaženo. Více autorových názorů a 

postřehů by některé části práce mohlo lépe objasnit. Práce by si pravděpodobně zasloužila 

také zlepšení v oblasti technického slohu. Předloženou práci hodnotím klasifikačním stupněm 

C (2) dle klasifikační stupnice ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 

 

V Brně dne 7.6.2013 ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


