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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadáním diplomové práce je rozbor problematiky přípoje čelní deskou se čtyřmi šrouby v řadě, která není dostatečně 
zachycena v metodě komponent v současné normě EN 1993-1-8. Student měl shrnout poznatky z literatury, vytvořit 
vědecky orientovaný model MKP, návrhově orientovaný model MKP, modely validovat a verifikovat. 

 

Splnění zadání splněno s většími 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. 

Práce je rozsahově krátká, zahrnuje výpočet metodou komponent tří typů styčníků. Vědecky orientovaný model MKP 
vytvořený na univerzitě v Káhiře je pouze krátce zmíněn, výsledky vědecky orientovaného modelu nebyly v diplomové 
práci použity. Práce naopak zahrnuje studii na tloušťku čelní desky, velikosti a roztečí šroubů. 

 

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

Pro validaci modelů – metody komponent CBFEM i případného vědeckého modelu – je vhodné použít skutečné naměřené 
materiálové vlastnosti oceli plechů a šroubů. Přestože na straně 32 je zmíněn součinitel k = fy / fu, v podrobných výpočtech 
v přílohách není nikde uveden. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student prokázal schopnost práce s odbornou literaturou, návrhovým softwarem pro návrh styčníků a provádění výpočtů 
dle metody komponent. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je vynikající, avšak rozsah práce nedostačuje standardům diplomových prací. Špatné 
označení styčníku v příloze E – jedná se o styčník ES20.  

 

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. 
Student využil výsledky experimentů a návrhové modely vyvinuté pro přípoje se čtyřmi šrouby v řadě z literatury. Pro 
výpočet metodou komponent styčníku s vyztuženou čelní deskou s přesahem (ES20) je vhodné uvážit zvýšení ramene 
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vnitřních sil, např. podle Lee C-H. (2002). Seismic Design of Rib-Reinforced Steel Moment Connections based on Equivalent 
Strut Model. Journal of Structural Engineering, ASCE, 128(9), 1121-1129. 
U některých obrázků chybí reference, např. obr. 5. 

 

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. 
Bylo by vhodné spojit obrázky 20–24 s 29–33 a 36–40, doplnit počáteční tuhosti experimentů do tabulky 7.  

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce je velmi dobře a přehledně zpracována. Její obsah odpovídá odbornému článku, zahrnuje shrnutí literatury, 
představení experimentů, numerických modelů, parametrické studie. Shrnuje výsledky a navrhuje další výzkum ve 
zkoumané problematice. Avšak zahrnuje pouze několik výpočtů metodou komponent a vlastní vědecky 
orientovaný numerický model chybí. 
 
Prosím studenta o zodpovězení následujících dotazů při obhajobě: 

 Jaká byla použita mez kluzu u výpočtů v metodě komponent a v modelech CBFEM při validaci modelů? 

 O kolik se zvýší únosnost výpočtem podle metody komponent s využitím zvětšení ramene vnitřních sil podle 
metody navržené např. C-H. Leem? 

 Jaká by měla být tloušťka čelní desky, aby měl styčník dostatečnou rotační kapacitu? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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