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V¥c: Oponentský posudek na bakalá°skou práci p°edloºenou panem Ladislavem Havlí£kem na téma

Vznik plastického kloubu u nosníku

P°edloºená bakalá°ská práce se zabývá analýzou nosníku p°i t°íbodém ohybu v elastoplastickém
stavu.

První £ást práce je teoretická, je v¥nována analytickému °e²ení ohýbaného nosníku a problematice
vzniku tzv. plastického kloubu. Zmi¬uje téº stru£n¥ teorii vzniku plastických deformací. Druhá £ást je
zam¥°ena na popis experimentálních metod pro m¥°ení deformací - digitální korelace obrazu. Vlastní
experiment t°íbodého ohybu nosníku je popsán ve t°etí £ásti v£etn¥ vyhodnoceného pole deformací. Ve
£tvrté £ásti jsou pak prezentovány analytické výpo£ty °e²eného problému ohybu nosníku a srovnány
výsledky obdrºené z m¥°ení (experiment) a analytických výpo£t·.

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.

Postup zvolený pro analytické °e²ení daného problému elastoplastického ohybu nosníku s uvaºo-
váním smykových nap¥tí i bez nich je odpovídající. Odbornou úrove¬ práce hodnotím velmi dob°e.
Student nastudoval problematiku analytického °e²ení pro ohyb nosníku a zvlá²t¥ podstatu experi-
mentální metody m¥°ení posuv· a deformací � digitální korelace obrazu. Student komentuje moºné
p°í£iny rozdílu analyticky a experimentáln¥ ur£ené síly, p°i které je dosaºeno plastické deformace
v celém pr·°ezu nosníku.

P°edloºená práce má dobrou typogra�ckou i jazykovou úrove¬.
Pouºita byla odpovídající literatura � celkem 15 poloºek, které jsou citovány v textu.
V n¥kterých £ástech práce by bylo vhodné doplnit dal²í údaje. Na str. 4 práce komentuje student

smluvní pracovní diagram oceli, popisuje zm¥k£ení. Zde by bylo vhodné podat informaci o skute£ném
pracovním diagramu a skute£ném nap¥tí. Na str. 11 je zaveden rozm¥r a popisující tvar plastické zóny
bez bliº²ího obrázku nebo slovní de�nice.

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 ¥).



Otázky

• Na str. 6 je komentováno energetické kritérium plasticity na základ¥ úvah o m¥rné deforma£ní

energii. Dále je pouºíván pojem hustota deforma£ní energie. Jaký je vztah mezi t¥mito pojmy?

• Jaká £ást deforma£ní energie vystupuje v de�nici energetického (HMH) kritéria plasticity? Pro£?
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