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Posudek vedoucího bakalá°ské práce na bakalá°skou práci p°edloºenou sle£nou Renátou
Strmiskovou na téma
V¥c:

Vliv teploty na mechanické vlastnosti sendvi£ových konstrukcí
Bakalá°ská práce se zabývá problematikou výpo£tu pr·hybu sendvi£ového nosníku pomocí
r·zných teorií p°i uvaºování normální i zvý²ené teploty (vliv teplotních deformací i zm¥ny materiálových vlastností). Kroky pro °e²ení této práce byly v zadání stanoveny následovn¥:
• Seznámit se s nosníkovými teoriemi pro ohyb (ohyb tenkých nosník·, vliv posouvající síly,

laminátové a sendvi£ové nosníky, vliv teploty na nap¥tí a deformace).

• Porovnat jednotlivé p°ístupy.
• Analyzovat zadaný sendvi£ový nosník (re²er²e materiálových parametr·, experimentální

a výpo£tová analýza vlivu teploty na pr·hyb).

• Porovnat výsledky, komentovat je.

Autorka pracovala na °e²ení zadaného problému samostatn¥. Problémy, které vyvstaly b¥hem
odvozování vztah· pro výpo£et pr·hybu s uvaºováním vlivu teploty, °ádn¥ konzultovala. Pracovala systematicky, v dohodnutých termínech odevzdávala díl£í °e²ení. Mírný £asový skluz se
v²ak projevil p°i dokon£ování práce. Kapitola 5 v¥novaná výpo£tu pr·hybu nosníku p°i t°íbodém ohybu dle r·zných teorií je tak zna£n¥ zkrácena s tím, ºe pouºité vztahy jsou uvedeny
ve zdrojovém kódu programu Matlab v p°íloze na CD.
Autorka se pod vedením konzultanta Ing. Karla Doubravy, Ph.D. podílela na experimentálním m¥°ení pr·hybu zadaného sendvi£ového nosníku p°i t°íbodém ohybu p°i normální a zvý²ené
teplot¥ v£etn¥ ur£ování n¥kterých materiálových parametr· jádra nosníku. Výsledky experiment· srovnala s vypo£tenými hodnotami. Zde by byl vhodný rozsáhlej²í komentá° výsledk·.
Obsah bakalá°ské práce odpovídá zadání. P°edloºená práce má dobrou formální i grackou
úrove¬. P°i °e²ení byly pouºity adekvátní výpo£tové prost°edky. Jak jiº bylo uvedeno, autorka
naprogramovala vztahy pro výpo£et pr·hybu dle r·zných teorií v prost°edí programu Matlab.
Prokázala také schopnost pracovat s poskytnutou literaturou, p°ípadn¥ vyhledávala dal²í zdroje.

Záv¥r
Zadání diplomové práce bylo spln¥no. S ohledem na vý²e uvedené doporu£uji p°edloºenou práci
k obhajob¥ a navrhuji ohodnotit ji klasika£ním stupn¥m
B (v e l m i d o b ° e).
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