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V¥c: Posudek vedoucího bakalá°ské práce na bakalá°skou práci p°edloºenou panem Janem

Mravinacem na téma

Nap¥´ov¥-deforma£ní analýza sendvi£ových nosník·

Bakalá°ská práce se zabývá analýzou nap¥tí, deformací a pr·hybu vrstvených a sendvi£ových
nosník·. Kroky pro °e²ení této práce byly v zadání stanoveny následovn¥:

• Nastudovat teorie ohybu nosník· (analýza nap¥tí, deformací, posuv·) v£etn¥ teorie vrstvených
a sendvi£ových nosník·.

• Porovnat jednotlivé p°ístupy.

• Analyzovat zadaný sendvi£ový nosník - výpo£tov¥ a experimentáln¥ z hlediska pr·hybu.

• Srovnat obdrºené výsledky a komentovat je.

Autor pracoval na °e²ení zadaného problému samostatn¥ a iniciativn¥. Zpo£átku nev¥noval °e²ení
dostatek £asu s ohledem na jiné povinnosti. Pozd¥ji pracoval systematicky a ve stanovených
termínech odevzdával díl£í °e²ení. Prokázal schopnost efektivn¥ p°ekonávat vzniklé problémy p°i
°e²ení a pracovat s poskytnutou literaturou, kde sám objevil nesrovnalosti. Inspirován podklady
samostatn¥ odvodil vztahy vedoucí k výpo£tu pr·hybu zadaného nosníku p°i t°íbodém ohybu.
Porovnal jednotlivé teorie výpo£tu pr·hybu mezi sebou a vhodn¥ gra�cky znázornil a komentoval
vliv vzdálenosti podpor na rozdíl v pr·hybech p°i pouºití jednotlivých teorií. Dále se aktivn¥ pod
vedením konzultanta Ing. Karla Doubravy, Ph.D. podílel na experimentálním ur£ení pr·hybu
zadaného nosníku. Zm¥°ené hodnoty srovnal s výpo£ty a okomentoval.

Obsah bakalá°ské práce odpovídá zadání. P°edloºená práce má dobrou formální i gra�ckou
úrove¬. Kapitoly na sebe logicky navazují a poskytují p°ehled dané problematiky. P°i °e²ení byly
pouºity adekvátní výpo£tové prost°edky.



Záv¥r

Zadání bakalá°ské práce bylo spln¥no. Doporu£uji p°edloºenou práci k obhajob¥ a navrhuji ohod-
notit ji klasi�ka£ním stupn¥m

�A� (v ý b o r n ¥).
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