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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  VZPĚRNÁ ÚNOSNOST STYČNÍKOVÝCH PLECHŮ 
Jméno autora: Jan Vesecký 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 
Oponent práce: Ing. Jan Mařík, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Projekce ocelových konstrukcí – autorizovaný inženýr-Statika a dynamika staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadáním práce bylo prověřit vzpěrnou únosnost soustavy kloubově připojovaných ztužidlových prutů se zaměřením na 
styčníkové a přípojné plechy včetně experimentální, numerické i analytické části. 
 

Splnění zadání splněno 
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. 

Předložená práce splnila zadání v celém rozsahu. 
 

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

Zvolený postup prací a použité metody byly aplikovány adekvátně k vytyčeným cílům a zadání práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Závěrečná práce je na vysoké odborné úrovni, pracuje s množstvím odborné literatury i s poznatky ze stavební praxe. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je vypracována ve vysokém grafickém standardu, jazykově i logicky vhodně sestavená, na nemnoha místech s překlepy 
či nesprávným slovosledem. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Předložená práce prezentuje množství citované literatury, v textu řádně označované. Autor odlišuje vlastní výsledky a úvahy 
od již známých a publikovaných zdrojů informací. 
 

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. 
 
Předložená práce se zabývá únosností tlačených prutů připojených pomocí styčníkových plechů a šroubů. Je 
rozdělena na několik částí popisujících současný stav problematiky, dále na experimentální, numerickou a 
analytickou část s prezentací výsledných závěrů a doporučení. Náročná příprava na experimenty, vlastní zkoušky, 
stejně jako modelování a závěrečná doporučení jsou v práci výstižně popsána. 
 
Níže jsou uvedeny poznámky či dotazy oponenta: 
 

1) Na str. 33 zcela nahoře je uvedeno, že byl zjištěn lineární pokles únosnosti styčníků v závislosti na nárůstu 
volných délek. Jak je tato lineární závislost vysvětlována? 
 

2) Z článku [33] (str. 40) vychází informace, že i imperfekce mají menší vliv na štíhlé plechy než na tlusté. O 
jaké imperfekce se jedná a jak je toto tvrzení míněno? Relativně k tloušťce a ztrátě stability? 
 

3) Na str.70 je v druhém odstavci uvedeno, že prokluz o 10 mm byl způsoben velkými tolerancemi v otvorech 
pro šrouby. Otvory na jednom i druhém plechu měly skutečně toleranci až do 5 mm nebo na jednom až do 
10mm? 

 
4) V tabulce na str.53 je uvedena únosnost pro usmyknutí svaru. Jaká je únosnost ve smyku pro trubku 

v místech svaru? 
 

5) Str. 100 – obr. 5.22 – vzorek C3. Čím je způsobeno, že nejvíce imperfektní model vykazuje nejvyšší tuhost? 
 

6) Str. 122 – obr. 7.12. Štíhlosti prutu jsou poměrně malé. Jak se projeví únosnost soustavy při štíhlostech 150 
až 200? Nezačne rozhodovat vzpěr prutu? 
 

7) Z porovnání návrhových metod je zřejmé, že nejstarší přístupy jsou na straně nebezpečné a aktuální 
metody příliš konzervativní. Lze uvést nějaká doporučení pro praktický výpočet styku? Zřejmě bude 
rozhodující určení tuhosti přípoje, resp. kritické síly pro vybočení a účinek druhého řádu. 

 
Výše uvedené body jsou pouze drobnými poznámkami a dotazy k jinak velmi odborně zpracované diplomové práci. 
Student projevil schopnost orientovat se ve složitých problémech při výpočtu konstrukce styků ocelových ztužidel a 
přispěl svými závěry k rozšíření znalostí v problematice předmětných přípojů. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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