
 
Autor d
 
Vedouc
 
 

D
podporo
o přemo
v dané l

V
konstruk
o třech 
ve třech
konstruk

V
směru. 
modelov
Ve zmín
s vykres
harmon
věnován
stavu. S

V
v prostř
písma, p
vykresle

V
o navrho

D
dobrou 
modelu 

D
diplomo
 
 
 
 

V Brně 
  

H

diplomové p

cí diplomové

Diplomant F
ované kabe
osťované př
lokalitě. 
V předložen
kčním prov
polích, zav

h vnitřních 
kce. 
Ve statické
S ohledem

vána jako 
něném prog
slením vlas

nického buze
na nalezení

Statický výp
Výkresová 
ředí sytému
popisového
ena vizualiz
V textové 
ovaném obj
Diplomant 
orientací v
složité mos

Diplomant 
ové práce lz

Kla

dne ____24
 

HODNOCE

práce: _____

é práce: ___

Filip Adler 
ely. Pro v
řekážce, po

né práci dip
vedením a 
věšenou ko
polích oblo

ém výpočtu
m na chara

prostorov
gramu byly
stních tvarů
ení byla sta
í optimální 
počet byl do

dokument
u CAD. I p
 pole apod.
zace navržen
části moh

jektu. Rozb
během zpr

v zadaném p
stní konstru
splnil zadan

ze hodnotit j

sifikační stu

4.1.2017___
  

ENÍ VEDO

___       Bc. 

___     Ing. R

měl ve své
vlastní vyp
odmínky pro

plomant ne
podélným 

onstrukci o 
oukem. Pro

u byla řešen
akter úlohy
vá prutová
y také urč
ů s odpovíd

anovena har
geometrie 

oplněn posud
ace byla 

přes nedosta
) je zpracov
né konstruk
hly být v
or jednotliv
racování sv

problému. Z
ukce v progr
ný úkol ve v
jako velmi d

upeň ECTS

____ 

OUCÍHO D
 

Filip Adler

Radim Neč

é diplomové
pracování 
o směrové 

ejdříve vypr
uspořádání
 třech polí

o další výpo

na nosná k
y a požado
á konstruk
čeny dynam
dajícími fre
rmonická od
 a stanove
dky v systé
zpracována
atky (zejmé
vána poměr
kce v několi
více pops

vých variant
vé diplomo
Zejména lze
ramovém sy
vymezeném
dobrou. 

: ________
 
 
 

 
 

DIPLOMOV

r      ______

as, Ph.D.   _

é práci zprac
diplomové 
i výškové 

racoval tři
ím. Variant
ích a spoji
očet byla v

konstrukce j
ované výsle
kce v prog
mické účink
ekvencemi, 
dezva konst
ní velikosti
mu IDEA S

a digitálně 
éna volba m
rně kvalitně
ika zajímavý
sány všech
t je uveden.
ové práce p
e ocenit sch
ystému MID
m čase v pln

_____     A /

VÉ PRÁCE

__________

__________

covat návrh
práce vho
řešení a ge

varianty př
tně navrhl 
tou konstru
ybrána visu

jak v podéln
edky řešen
ramovém 
ky. Nejprve

dále poto
trukce. Stěž
i sil v kabe

StatiCa. 
pomocí v

měřítka s oh
ě. Pro lepší p
ých perspek
hny rozho

pracoval pr
hopnost vytv
DAS. 
ném rozsahu

/1   _______

_______
   

E 

__________

__________

h mostní ko
odně zvoli

eotechnické 

řemostění s
visutou ko

ukci podpo
utá varianta

lném tak i 
ní byla ko

systému M
e modální 

om za před
žejní část pr
elech ve vý

výpočetní t
hledem na 
představu b
ktivních poh
odující sku

průběžně s p
tvoření výpo

u. Celkovou

____ 

__________
  Podpis 

_____ 

______ 

nstrukce 
il údaje 
poměry 

s různým 
onstrukci 
orovanou 
a mostní 

příčném 
nstrukce 
MIDAS. 
analýza 

dpokladu 
ráce byla 
ýchozím 

techniky 
velikost 

byla také 
hledech. 
utečnosti 

poměrně 
očetního 

u úroveň 

_______ 
 


