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Cílem diplomové práce bylo vytvořit funkční model mostní konstrukce metodou 

konečných prvků. Autorka měla použít výpočtový program ANSYS. Na tomto modelu měla 

být provedena modální analýza, vyřešena odezva na vírovou rezonanci a proveden posudek 

únavy vybraných detailů. 

Konstatuji, že předložená diplomová práce prokazuje splnění zadané úlohy. 

Diplomová práce je rozčleněna na sedm číslovaných kapitol, předchází úvod, sedmá závěr 

a následuje literatura, seznam symbolů, seznam příloh a vlastní přílohy. V úvodu studentka 

charakterizuje danou úlohu a cíl práce. Netuším, proč se úvod nevyskytuje v obsahu. Popis 

řešené konstrukce je v první kapitole. Ve druhé kapitole je popsán výpočtový model, použité 

konečné prvky, materiálové charakteristiky modelu a popis použitého podloží. Uvedení 

průřezu z programu, bylo vhodné doplnit alespoň v textu rozměry. Teoretický popis statické 

analýzy je ve třetí kapitole. Jediný výstup této analýzy je svislý posun. Podstatné je u hlavních 

nosných dílců uvést úroveň rezervy využití např. pomocí extrémních napětí. Čtvrtá kapitola 

obsahuje popis modální analýzy. Stěžejní kapitolou je pátá, která obsahuje výpočet odezvy na 

harmonické zatížení i její vyhodnocení dle norem. Popis jednotlivých tvarů V1-V4, Z1, O1-

O11 není v textu nikde uveden. Jedinou informaci nám podávají obrázky následující po 

tabulkách v nepříliš povedené konfiguraci. Bylo vhodné z modelu odebrat piloty a základové 

bloky a místo poloprázdné stránky doplnit boční a svislý pohled na tvar kmitu. Proto je pro 

tvar kmitu na str. 52 velmi obtížně odhadnutelné, zda by mohlo dojít k vírové rezonanci. 

Nerozumím nadpisu 5.5 „Posouzení konstrukce na odezvu“ – něco ve smyslu „Vyhodnocení 

odezvy konstrukce“? Šestá kapitola obsahuje posudek na únavu. Sedmá kapitola shrnuje 

výsledky provedených studií a rekapituluje celý postup.  

 

K ústní rozpravě: 

Chybí popis okrajových podmínek, mohla by autorka v prezentaci objasnit. 

Jak byla přidávána hmota osob a nemodelovaných částí při výpočtu modálních 

charakteristik? 

Čím je podloženo tvrzení, že výpočet 15 tvarů kmitání (str. 31) je pro výpočet vírového 

buzení dostačující? Platí to i pro odezvu táhel? 

 

 

 

 



 

ZÁVĚR: 

Výhrady jsou spíše formálního charakteru a nesnižují odbornou úroveň práce. Z práce je 

cítit časová tíseň při nedotažení. 

Diplomantka použila správných odborných termínů. Předložená práce prokazuje, že 

studentka si osvojila potřebné teoretické znalosti v oblasti numerických výpočtů dynamicky 

zatížených konstrukcí. Práce prokazuje autorčinu schopnost prezentovat na dobré úrovni 

výsledky své odborné práce. Z uvedených důvodů hodnotím práci jako velmi dobrou. 
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