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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Ověření dynamického chování stávající lávky pro chodce 
Jméno autora: Bc. Aleš Mezera 

Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra mechaniky 

Oponent práce: Ing., Bc. Martin Verner Ph.D. 

Pracoviště oponenta práce: Správa železnic s.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student musí v rámci své práce aplikovat nejenom matematické znalosti (tvorba modelu), ale i praktické znalosti (realizace 

experimentu). Obě dvě znalosti se navzájem musí doplňovat. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Student provedl experiment in-situ, který vyhodnotil a na základě vyhodnocení verifikoval model. Zadání bylo splněno. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup byl správný, kdy nejdříve probíhala fáze přípravy experimentu (získání částečné projektové dokumentace), 

následně se provedl samotný experiment in-situ. K vyhodnocení experimentu byl použit software, ze kterého se získaly, 

vlastní frekvence, tvary kmitání a útlum. Dále byly rozměry konstrukce ověřeny na místě a doměřeny chybějící prvky. Na 

základě výše uvedeného student sestavil matematický model. K ověření parametrů modelu byly použity hodnoty 

naměřené experimentem, kde následně došlo ke shodě mezi výsledky experimentu a modelu. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Práce má vysokou odbornou úroveň. Jsou aplikovány postupy dle platných norem a obvyklé praxe. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Text je srozumitelný bez gramatických chyb. Použité obrázky jsou dobře čitelné. Při používání výstřižků z programů by bylo 

vhodnější neořezávat výstřižky uprostřed slov (např. obr. 37). Některé grafy by mohly být čitelnější (např. časová osa obr. 

48) a u některých grafů chybí popisy os úplně (např. obr. 71). 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 

výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 

odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 

s citačními zvyklostmi a normami. 
Seznam literatury uvádí 24 položek, což vzhledem k požadavkům na práci považuji za dostatečné.  Odkazy jsou 

srozumitelné. Uvítal bych pouze použití více zahraničních zdrojů. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
- 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Práce je přehledná a je zřejmé, že student dané problematice rozumí a orientuje se v ní, jak po teoretické tak po 

praktické stránce. Jediné, co bych práci vytknul, je nečitelnost některých grafů, což snižuje celkový dojem z práce. 

 

Otázka: 

 Student zmiňuje při vyhodnocení, že je nutné brát v potaz zatížení větrem. Uvažoval student u verifikace i 

s vlivem zatížení teplotou? Může teplota ovlivnit vlastní frekvence měřené konstrukce? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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