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Aktuálnost tématu disertační práce

komentář: Jedním z aktuálních trendů ve stavebnictví a architektuře je navrhování
transparentních a opticky odlehčených konstrukcí při zachování bezpečnosti staveb. Hybridní
konstrukční prvky nabázi oceli a skla mohou splňovat poŽadavky moderních, architektonicky
atraktivních konstrukcí. Při nedostatku doporuěených resp. normových návrhových postupů jsou
projektanti mnohdy odkázáni na pouŽití neověřených návrhových postupů, coŽmŮŽe vést k
neekonomickým nebo málo bezpečným návrhům těchto konstrukcí'

Hybridní nosníky, navrhované převáŽně jako nosné prvky střešních nebo stropních konstrukcí,
nebo jako výztuŽnáŽebra skleněných fasád, vykazujÍ často vysoké štíhlosti a mohou být, mimo
jiné, ohroŽeny také ztrátou příčné atorzní stability. Normové postupy v této oblasti navrhování
konstrukcí zatím neexistují, a proto je znemoŽněno jejich masivnější vyuŽití v praxi. Finanční a
časová náročnost návrhu, který musí být mnohdy ověřen také experimentálně, vede k malé
konkurenceschopnosti hybridních nosníků v porovnání s tradičními (ocelovými) konstrukcemi'

Z těchto důvodů lze povaŽovat zvolené téma za aktuální a důleŽité pro správné a bezpečné
navrhování konstrukcíz hybridních nosníkŮ z oceli a skla.

nění cílů disertační

komentář; Ve smyslu stanovených cílů disertační práce (viz' strana 37) jimiŽ jsou:

a) stanovení únosnosti hybridního sklo-ocelového nosníku ohroŽeného ztrátou příčné atorzní
stability,

b) popis chování těchto nosníků pomocí numerických modelů zaloŽených na MKP a

c) ověřenívýsledků na základě provedených experimentů

d) návrh analytického řešení vhodného pro stavební praxi

_ lze konstatovat, Že cílů disertační práce bylo úspěšně dosaŽeno.

PoZN: Definice cílů práce by mohly být blíŽe specifikovány' Jediným fakticky definovaným cílem
je ''stanovení únosnosti hybridního sklo-ocelového nosníku ohroŽeného ztrátou příčné atorzní
stability".



resenr

komentář: Metodika řešení problematiky disertační práce byla zvolena vhodně.

Disertantka se podrobně věnovala teoretické přípravě a současnému výzkumu v dané oblasti'
Přehledně shrnula výsledky výzkumů zabývajících se podobným typem konstrukce provedených
jak na domácím pracovišti tak také na zahraničních výzkumných pracoviŠtích. Tato část pracé ;e
zpracována pečlivě s důrazem na přehledné uvedenído problematiky navrhování hybridních
nosníků a faktorů ovlivňujících chování těchto konstrukcí.

V další části práce byly provedeny zkoušky akrylátového lepidla SikaFast-S211 NT, které
nahrazuje dříve pouŽívané lepidlo SikaFast-S211 vyvinuté na ČvuT. Metodika určenía ověření
vlastnostítohoto typu lepídla (tahové zkoušky, smykové zkouškv, výroba a zatěžování
zkušebních tě|es, vyhodnocení)je standardní a navazuje na předchozí výzkumy na pracovišti
disertantky. Smyková zkouška byla také ověřena pomocí numerických MKP modelů, které
vystihují chování lepidla dostatečným způsobem. Lepidlo SikaFast-S211 NT vykazuje lepŠí
vlastnosti neŽ lepidlo SikaFast-S21't'

Hlavní experimentální část práce sestávala z provedenÍ celkem 5 full-scale testŮ hybridních
nosníků. Prvnídva experimenty byly provedeny na vzorcích, při kterých nedochází ke ztrátě
příčné a torzní stability. Tento typ experimentu byl jiŽ v minulosti na pracoviště disertantky
prováděn při vyuŽitíjiného lepidla ve spoji ocelové a skleněné části nosníku. Cílem expeňmentu
bylo ověření celkového chování nosníku a získánízávislosti smykového modulu pruŽnosti lepidla
na normálovém napětíve skle. Finální fáze experimentů byla věnována hybridním sklo-ocelovým
1osníkům náchylným ke ztrátě příčné atorzní stability. ověřovány byly, mimo jiné, globální a
lokální imperfekce nosníků při vyuŽití laserového skenovánízkoušeného vzorku.

Experimentálně ověřované konstrukce byly numerícky modelovány V programech ANSYS 11.O a
RFEM 5.05' Výsledky numerického modelováníbyly porovnány s výsledky experimentů a
následně pak také s navrŽenými analytickými postupy, které byly převzaty z dostupných zdrojů
Numerické modely byly pomocí provedených experimentů verifikovány.

Na finálních numerických modelech byly provedeny parametrické studie vlivů - kritické délky pro
ztrátu příčné atorzní stability, šířky ocelových pásnic resp. výšky skleněné stojiny.

Výsledky práce jsou přehledně shrnuty v Závěrech práce (str. 107_108).

Byly pouŽity běŽné metody a postupy řešení pro úspěŠné splnění stanovených cílů disertační
práce. Kladně je nutné hodnotit celkovou přehlednost a logickou posloupnost provedených kroků
výzkumu. Velká část práce je věnována opakováním postupů řešení (zkoušky nového typu
lepidla, změna chování běŽných nosníkŮ, apod.). Výsledky práce a některá porovnání případně
výsledky parametrických studií by mohly být více rozvedeny nebo kvantifikovány (viz Připomínky
a dotazy).

Celkově lze pouŽité metody výzkumu a postupy řešení hodnotit jako standardní, tedy průměrné.

Výsled disertace _ konkrétní přÍnosv disertanta
komentář: Největšími přínosy předloŽené disertační práce jsou provedené experimenty na
hybridních nosnících ohroŽených ztrátou příčné atorzní stability. TotéŽje moŽno konstatovat o
přínosu numerických modelů, které se soustředí na co nejpřesnějŠí popsánídané problematiky
se zohledněním všech hlavních ovlivňujících faktorů. Cenné je především ověření moŽnosti
vyuŽití existujících analytických postupů také pro zkoumaný typ hybridních nosníků, které tímto
mohou být navrhovány s prokazatelnou bezpečností Nezanedbatelný je také přínos v oblasti
numerického navrhovánía podrobné rešerše současného stavu poznání v dané problematice.

Celkové výsledky získané disertační práce lze hodnotit jako průměrné, především při přihlédnutí
ke kvalitě prezentace celkových závěrŮ práce'



a pro rozvoi vědního oboru
komentář:

Disertační práce se zabývá aktuálním tématem, které postrádá ověřené bezpečné řeŠení
pouŽitelné v běŽné inŽenýrské praxi. Závěry práce dávají návod na praktické řešení dané
problematiky. Důslednější definovánídílčích a celkových závěrŮ a přínosů práce by podpořilo
výslednou kvalitu práce.

Z hlediska rozvoje vědního oboru lze konstatovat průměrný přínos; byly vyuŽívány standardní
formy výzkumu - experiment, numerické modelování, závěry.

Formální úprava disertačnÍ práce a jeií jazvková úroveň
komentář: Formální úprava práce je dostatečná, celkově práce působí uceleným a přehledným
dojmem. V něktených částech není zcela jasné, zda se jedná čistě o výsledek práce disertantky
nebo převzatý výsledek z dřívějšího výzkumu prováděného na pracoviŠti disertantky (zvláště v
úvodních pasáŽích disertační práce). Toto ale v Žádném případě nesniŽuje kvalitu práce, ve které
jsou jasně definovány cíle práce i postupy řeŠení.

V některých (minoritních) částech textu jsem postrádal častější případně přímější odkaz na
literaturu.

Prezentace výsledků z numerických modelů je mnohdy na hranici čitelnosti nebo pochopitelnosti
zavedených okrajových podmínek.

Jazyková Úroveň práce je dobrá, diskutovatelná jsou některá nevhodná vyjádření nebo méně
pochopitelné části textu, které by se v disertační práci neměly vyskytovat ' Zde lze předpokládat
nevyzrálost disertantky v technickém vyjadřování. Tyto chyby ale nesniŽují celkovou kvalitu práce
a nebrání celkovému pochopení práce.

Nevhodné je také pouŽití stejného označení u vzorků vyŠetřovaných bez i s vlivem ztráty příčné a
torzní stability.

Jako příklady nevhodných formulací lze např. uvést:

... ''spočtené maximální ohybové momenty'' ''spočtené normálové napětí''.. ' vícekrát v textu

str. 70: ... ''příčinou byl zřejmě způsob příčného džení" ..'

str.79: .'. ''Smykovýmodul ... je... přibliŽně 47MPavysoký, lepenýspojjetaktuhý.''...
str. 85: ..' ''se pohybujeme v oblasti, kde se lepidlo chová lineárně'' ...

str. 100 - 103: ... ''velikost maximálního působícího ohybového momentu''

- jedná se zde o hodnotu momentu Únosnosti určeného rozdílnými návrhovými
postupy?

str. 107: ...''lepidlo ... dokáŽe efektivně přerozdělit napětízpůsobené rozdílnou teplotní
roztaŽností spojovaných materiálů'' ..'

str. 107: ..' ''V hybridních nosnících bylo pouŽito lepidlo ''...

t vvnikaiící nadorůměrnÝ prumernv l oodorůměrný l slabý

tnPři

V následujícících bodech jsou shrnuty nejdůleŽitější technické připomínky a dotazy k disertační
práci.

1. V práci byl prokázán pozitivní vliv nového druhu lepidla SikaFast-5211 NT (resp' SikaFast-
5215 NT). Je tohoto druhu leoidla u o tvpu nosníků? Ve



kterých případech by případně bylo vhodné pouŽití staršího typu lepidla SikaFast-S211?

2. Jakáje závislost smykového modulu pruŽnosti pouŽitého lepidla SikaFast-S215 NT na
normálovém napětíve skle? Jakým způsobem byla ''proloŽena křivka'' v Grafu 15?

3. Proč nedochází ke ztrátě příčné atozní stability u nosníků prezentovaných v kapitole 4.4.2,
kdeŽto u nosníků v kapitole 4.5.3 s velmi podobnými (resp. stejnými okrajovými podmínkami)
ano?

4' Z jakého důvodu je vyhodnocena křivka ''c'' jako nejvhodnějŠí pro určení souěinitele příčné a
torzní stability. Ve vyhodnoceních je vŽdy pouze zmíněno, že z Graf u XX je patrné, Že...
Vysvětlete. Jakou rezervu únosnosti povaŽujete za dostatečnou?

5. Překvapivá je téměř lineárnízávislost vlivu šířky ocelových pásnic prezentovaných v Grafu 28'
Vysvětlete, prosím, blíŽe danou závislost. Bylo by moŽné prezentované křivky extrapolovat?

6. Bylo provedeno několik separátních parametrických studií. Jaká by byla ''zobecněná''
doporučení pro návrh hybrídních ocelo_skleněných nosníků ohroŽených ztrátou stability za
ohybu?

7. V čem spatřujete největší problém při prokázání MSP a MSÚ hybridních sklo-ocelových
nosníků ohroŽených ztrátou stability za ohybu? Jaké krítické délky povaŽujete za ''přijatelné'' při
praktickém návrhu těchto nosníků v reálných konstrukcích? Jakým způsobem by měly být tyto
nosníky efektivně zajištěny?

8. Závěry disertační práce jsou shrnuty v několika odstavcích. Závěry jsou prezentovány jako
souhrn provedených kroků výzkumu bez dalších komentářů, případně kvantifikace zkoumaných
vlivů. Hlavní dosaŽené cíle práce jsou prezentovány pouze popisně, bez bliŽŠího vysvětlení (nebo
alespoň odkazu na dílčí závěry v jednotlivých kapitolách disertační práce). Závěry disertační
práce by, dle názoru oponenta, měly být zpracovány obsáhlejším způsobem.

Záv ěreé,né zhod nocen í d isertace
l přes výše uvedené drobné nedostatky splňuje předloŽená disertainí práce poŽadavky kladené
na současné vědecké pracovníky. lng' lva Pravdová prokázala vědeckou způsobilost a
schopnost řešit novou, zatím ne příliš rozvinutou, problematiku inovativním a vědeckým
přístupem.

Největším přínosem práce jsou provedené experimenty a následně také podrobné numerické
modely, které mohou slouŽit jako základní pro dalŠí výzkum podobné oblasti navrhování
hybridních ocelo-skleněných nosníků. Prokázáni funkčnosti a bezpečnosti analytických
návrhových postupů je podmínkou jejich úspěšného zavedení v inŽenýrské praxi a nově
připravovaných evropských normách'

Výsledky disertační práce by mohly být, po ukončení dalŠího zobecňujícího a rozšiřujícího
výzkumu, pouŽity v praxi. Provedený výzkum můŽe být pouŽit také při vytváření nových nebo
k inovaci stávajících norem.

i oo úspěšné obhaiobě disertaění práce udělení titulu Ph.D.
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