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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Dynamický experiment realizovaný na existující lávce pro pěší 
Jméno autora: Magdaléna Boháčová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 
Oponent práce: doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT, fakulta stavební, katedra ocelových a dřevěných konstrukcí  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
 
Zadání je ve srovnání s běžnými bakalářskými pracemi velmi náročné. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Byly splněny všechny body zadání. 
 

Zvolený postup řešení správný 
 

Bez výhrad, zvolený postup odpovídá inženýrské a zkušební praxi. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Autorka přesvědčivě prokázala svou odbornost v oblasti dynamické analýzy stavebních konstrukcí, oponent v práci 
nenalezl zásadní rozpory. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
 
Práce je srozumitelná, jazyková úroveň je dobrá, oponent nenalezl pravopisné chyby. Rozsah práce výrazně přesahuje 
objem běžné bakalářské práce. Jedinou připomínkou je opakující se termín „lávka pro pěší“, který byl již v normách 
nahrazen výrazem „lávka pro chodce“. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Autorka vycházela z několika zdrojů, všechny citovala korektně.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Jedná se o kvalitní práci, jíž studentka bezesporu plně prokázala odbornou úroveň potřebnou k dosažení titulu Bc. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Práce je svým rozsahem a obsahem mezi bakalářskými výjimečná, oponent vysoce oceňuje precizní provedení a 
vyhodnocení náročného experimentu. 
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Následující otázky a poznámky vnímá oponent jen jako podklad k možné diskusi během obhajoby, nesnižují 
vysokou odbornou úroveň práce. 

 

1. Nejnižší vlastní frekvence lávky byla podle výsledků experimentu 3,27 Hz, takže leží nad nebezpečným 
rozmezím 1-3 Hz (1,3 – 2,3 Hz) pro svislý směr dle ČSN EN 1991-2. Většina projektantů by se s tímto 
závěrem spokojila a další analýzu ani konstrukční úpravy by neprováděla. Současně autorka v závěru 
udává, že některé situace během rozkmitávání lávky vnímala jako nekomfortní, např. když stála a okolo 
procházel chodec. Jsou podle autorky frekvenční rozmezí udávaná ČSN dostatečná? 

 

2. Autorka dle závěru upřednostňuje přísnější hodnocení dle ČSN před mírnějšími ustanoveními SÉTRA 
(které se ovšem hojně užívá). Co by doporučila projektantovi? 

 

3. Pokud by konstrukce nesplnila kritéria pro požadované pohodlí chodců (ať už podle kteréhokoliv 
postupu), navrhuje autorka aplikaci pohlcovačů kmitání. Podle oponentova mínění není takový krok běžný 
zejména u méně významných lávek. Jaké jsou další možnosti?  

 

4. Zaznamenala autorka rozkmitání konstrukce i jinými vlivy, například podjíždějící těžkou dopravou?  
 

5. Lze nějak zajistit, aby lávku nepoškodili vandalové?  
 

6. Jaký typ nespojitosti konstrukce (str. 73) v řezu 12 by se podle autorky mohl při prohlídce objevit? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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