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V¥c: Oponentský posudek na bakalá°skou práci p°edloºenou panem Matú²em Minárem na téma

Analýza napjatosti násobn¥ nalisovaného spoje realizovaného s lisovací
vloºkou

P°edloºená bakalá°ská práce se zabývá analýzou lisovaného spoje h°ídele a objímky s vyuºitím
mezikusu (vloºky). Práce obsahuje 59 stran, je rozd¥lena do 3 kapitol v£etn¥ úvodu a záv¥ru.

Centrální kapitola nazvaná Silnostenné rota£no symetrické nádoby obsahuje jak souhrn analytické
teorie rota£n¥ symetrických nádob, tak vlastní °e²ení práce - nap¥´ovou analýzu lisovaného spoje.
Vhodn¥j²í by bylo rozd¥lit tuto kapitolu do dvou.

Zadání bakalá°ské práce klasi�kuji jako pr·m¥rn¥ náro£né. S ohledem na body zadání a obsah
práce lze konstatovat, ºe zadání bylo spln¥no.

Autor ve vlastním jád°e p°edloºené práce prezentuje numerické °e²ení napjatosti metodou kone£-
ných prvk·. Zcela zde v²ak chybí popis pouºitého modelu, kone£ných prvk·, jejich velikosti, okrajo-
vých podmínek. To v²e m·ºe významn¥ ovlivnit obdrºené výsledky a je proto nutné tyto údaje v práci
uvést.

Zvolený postup °e²ení je v dané souvislosti správný. Odbornou úrove¬ práce lze hodnotit velmi
dob°e. Student vycházel z látky p°edná²ené v rámci studia s roz²í°ením na daný problém a pouºi-
tím kone£n¥-prvkového softwaru. Odpovídajícím zp·sobem jsou komentovány obdrºené výsledky pro
jednotlivé p°ípady °e²ení.

P°edloºená práce má dobrou typogra�ckou i jazykovou úrove¬. V práci lze nalézt n¥kolik nedo-
statk·. U graf· pr·b¥hu nap¥tí (poprvé obr. 7) chybí popis os. V pr·b¥zích nap¥tí na obr. 20 je
t°eba respektovat diskontinuitu nap¥tí na rozhraní jednotlivých £ástí modelu. U barevných map roz-
loºení nap¥tí (od obr. 21) chybí popis pouºité barevné ²kály. Na obr. 24 je vhodn¥j²í pojmenovat
ohybové nap¥tí svým ozna£ením namísto mnohozna£ného tah/tlak. Na obr. 26 je chybn¥ zazna£en
úhel nato£ení.

Pouºita byla odpovídající literatura, jejíº seznam je uveden na konci práce. Práce poskytuje p°ehled
vlivu nalisování na pr·b¥h nap¥tí v oblasti lisování a analyzuje moºnosti sníºení nap¥´ových ²pi£ek.

Záv¥r

Zadání bakalá°ské práce bylo spln¥no. S ohledem na rozsah °e²ení daného problému a formu zpracování
doporu£uji p°edloºenou práci k obhajob¥ a navrhuji ohodnotit ji klasi�ka£ním stupn¥m

�A� (v ý b o r n ¥).



Dotaz

• Autor na str. 10 popisuje rozdíl mezi tenkost¥nnými a silnost¥nnými nádobami v zanedbání
tlou²´ky st¥ny vzhledem k nede�novanému polom¥ru. Prosím o bliº²í vysv¥tlení rozdílu mezi
teorií tenkost¥nných a silnost¥nných nádob.

• Prosím o vyjád°ení ke konstatování na str. 16, ºe v p°ípad¥ otev°ené silnost¥nné nádoby je
integra£ní konstanta K rovna nule.
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