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Student Filip Hokeš ve své diplomové práci provedl statickou a dynamickou analýzu 

předpjaté mostní konstrukce. Podkladem pro analýzu byla lávka pro pěší a cyklisty přes řeku 
Svratku v Brně. Ve vztahu k tématu se v diplomové práci nejprve řeší různé způsoby 
modelování předpětí ve výpočtovém systému ANSYS. Součástí práce je i rozbor statického 
systému řešené lávky s hledáním optimálního geometrického uspořádání celé konstrukce. 
Znalost statického systému a zejména pak zohlednění fází výstavby jsou využity 
při sestavování finálního výpočtového modelu, na kterém je následně provedena statická 
a dynamická analýza. 

 

Předložená diplomová práce je předmětem zcela v souladu s rozsahem požadovaným 
v zadání práce. K předložené diplomové práci mám následující drobné připomínky: 

 

1) Textová část: 
 V kap. 2 na str. 5 je uvedeno, že se lávka nachází v blízkosti ocelového železničního 

mostu. Jedná se však o zděný klenbový most. 
 V kap. 3 „Modelování předpětí“ je na str. 21 a dále, poněkud zavádějícím způsobem, 

použit pojem plné a částečné předpětí. Diplomant by mohl v odborné rozpravě tyto 
pojmy vysvětlit. 

 V kap. 3 je předpětí zadáváno do výpočetního modelu pomocí změny teploty. Mohlo 
by se předpětí zadat i jiným způsobem? Jaké výhody a nevýhody má zadání formou 
změny teploty? 

 Pro zadání předpětí jsou použity prvky LINK a BEAM. Jaké charakteristiky použité 
prvky ve výpočetním systému mají a jakým způsobem korespondují 
s charakteristikami předpínacího lana? 

 V kap. 4 „Analýza mostní konstrukce“ na str. 50 je nesprávně uvažováno napětí 
v předpínací výztuži. Odhad ztrát měl být proveden z max. kotevního napětí nikoliv 
z dovolené hodnoty napětí po vnesení předpětí do betonu. 

 S ohledem na požadavky projekční praxe by výpočetní model měl být podrobnější. 
Např. vzpěra propojující patu oblouku a konec mostovky by nebyla modelována 
prvkem COMBIN. 

 

2) Přílohy k textové části: 
 V příloze B „Náhradní průřez“ jsou porovnávány průř. char. reálného a náhradního 

průřezu mostovky. Jak je na tom shoda momentu setrvačnosti v kroucení? 
 

Závěrem nutno podotknout, že výše uvedené připomínky jsou s ohledem na charakter 
práce pouze formálního charakteru a mohly by spíše poukázat na další směr výzkumu dané 
problematiky. I přes některé nedostatky a drobné překlepy v textu lze ocenit schopnost 
vytvoření výpočetního modelu poměrně složité mostní konstrukce v systému ANSYS. 
Celkovou úroveň diplomové práce lze hodnotit jako velmi dobrou. 
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