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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv otvorů na rozdělení napětí na skleněném nosníku 
Jméno autora: Bc. Martin Lavko 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 
Oponent práce: Ing. Radim Vencl, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ARKADE Bau s.r.o., Čelakovského sady 434/8, Praha 2, 120 00 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Vložte komentář. 
 

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

Vložte komentář. 

 

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

dat získaných z praxe. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Vložte komentář. 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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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. 

 

 Diplomant se ve své práci věnuje zajímavému a aktuálnímu stavebnímu materiálu – sklu. Samotná 
diplomová práce (dále jen „DP“) se zabývá vlivem otvorů na rozdělení napětí na skleněném nosníku. Jak diplomant 
správně ve své DP uvádí, chybí oproti klasickým stavebním materiálům (ocel, dřevo apod.) ucelené návrhové 
postupy a výpočetní pomůcky. 

 DP je obsahově rozdělena do hlavních dvou částí, je přehledná s dobrou jazykovou a grafickou úrovní. První 
polovina DP se zabývá dosavadním shrnutím dané problematiky. Z DP vyplývá, že diplomant shromáždil dostatek 
dostupných podkladů k dané problematice. Druhá polovina DP se zabývá vlastní prací diplomanta. V této části DP 
jsou uvedeny cíle, vlastní experimenty, numerická analýza s vyhodnocením a dosažené závěry.  

V následujícím textu jsou uvedeny připomínky k DP. Jako připomínku bych zde uvedl nesprávný sled psaní 
použité literatury, odkazy na použitou literaturu, tj. citovat originální zdroj ne převzatý. Ve výpisu použitých symbolů 
(str. 6) postrádám jednotky k jednotlivých symbolům a přesnější popis. Jde například o symboly „Napětí“, „Síla“, 
„Rádius“ atd. Jde o napětí hlavní, normálové, tahové, tlakové atd., jaká a čeho síla, rádius apod. 

 V experimentální části (str. 36 a 37, obr. 4.7 a 4.8) je uveden rozměr a umístění otvorů na zkušebním 
skleněném vzorku a uspořádání zkoušky. V DP (str. 36) je uvedeno, že zkušební vzorek představuje výřez reálné 
konstrukce. Měl by jiný rozměr zkušebního vzorku nějaký vliv na rozložení napětí od zatížení? Jak samotný název 
DP říká, zásadní otázkou DP je vliv otvorů na rozdělení napětí na skleněném nosníku. Proč bylo právě zvoleno toto 
umístění otvorů na skleněném nosníku? Mělo by jiné umístění otvorů vliv na rozložení napětí na skleněném nosníku 
(vzájemné ovlivňování, vliv hran apod.)? U nosných skleněných konstrukcí jsou, vzhledem ke křehkému charakteru 
skla, rozhodující pro únosnost místa (oblasti) s maximálními koncentracemi napětí. Tyto max. koncentrace napětí 
vznikají v těsné blízkosti otvorů. Z logiky dané problematiky je zřejmé, že v otvorech skleněného nosníku budou 
umístěny na reálné konstrukci spojovací šrouby. Přenos vnějšího zatížení se bude tedy, do skleněného nosníku, 
přenášet právě v místech otvorů spojovacími šrouby pomocí přechodových pouzder. Z jakého důvodu byly použity 
otvory průměru 20mm? Je tento rozměr, vzhledem k použití spojovacích šroubů a přechodových pouzder 
dostatečný? Na obr. 4.8 je znázorněno uspořádání zkoušky, kde se však vnější zatížení na skleněný nosník přenáší 
přes horní hranu skleněného nosníku pomocí dvou válečků. Takto aplikované (nereálné) zatížení bude mít jistě vliv 
na maximální (rozhodující) koncentrace napětí v místech otvorů na skleněné konstrukci. Z jakého důvodu bylo takto 
zatížení aplikováno? Na str. 40, obr. 4.12 je znázorněno umístění tenzometrů v místech předpokládaných max. 
koncentrací napětí. Na str. 48, obr. 4.19 je znázorněno místo počáteční trhliny (lokální špička napětí), která směřuje 
pod úhlem cca 45° od směru působící síly. V tomto směru a místě ale tenzometr umístěn nebyl. Nemělo být tedy 
toto kritické místo celého zkušebního vzorku lépe monitorováno? Zde bych doporučil použít některou optickou 
metodu (např. fotoelasticimetrická metoda), která by ukázala komplexněji oblasti max. koncentrací napětí. 
Výsledkem experimentů (tab. 4.1) je stanovení maximální síly a svislé deformace při porušení. Souvisí tyto veličiny 
s vlivem otvorů na rozdělení napětí? Dále mně chybí porovnání či vyhodnocení těchto veličin, tzn. max. dosažená 
síla pro vzorek s otvory a bez nich.   

 V numerické části diplomant zvolil pro numerický model software ANSYS Worbench 19.0. Na základě čeho 
byl numerický model verifikován? Diplomant uvádí, že byla z důvodu úspory výpočetního času uvažována pouze 
polovina zkušebního vzorku. Dle mého názoru by bylo pro výpočet vhodnější uvažovat vzorek celý (jednoduchý tvar, 
nejsou kontakty, nelinearity apod.) s tím, že by se snížil počet konečných prvků v oblastech, které nejsou z hlediska 
rozložení napětí významné. Naopak by bylo vhodné pro numerickou analýzu zjemnit síť konečných prvků právě 
v místech největších koncentrací napětí, tj. oblasti otvorů.  

 Po prostudování DP lze závěrem konstatovat, že diplomant projevil snahu řešit danou problematiku, která 
je v současné době velmi aktuální. Za přínosné považuji provedení samotných experimentů, které ale z mého 
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pohledu bohužel poněkud znehodnocuje aplikované nereálné zatížení, které je situováno na horní hranu 
zkušebního nosníku. Pro stanovení hlavního cíle DP, tj. vliv otvorů na rozdělení napětí by bylo jistě vhodné aplikovat 
reálné vnější zatížení pomocí spojovacích šroubů v otvorech skleněného nosníku. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
diplomovou práci a ne práci disertační hodnotím DP kladně. Jistě lze z některých uvedených poznatků a výsledků 
na DP dalšími pracemi navázat.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 11.6.2018     Podpis: 


