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V¥c: Oponentský posudek na bakalá°skou práci p°edloºenou panem Janem �mídem na téma

Porovnání vybraných analytických model· pro plochý lepený spoj

Náro£nost zadání: Zadání hodnotím jako pr·m¥rn¥ náro£né. P°edloºená bakalá°ská práce se zabývá
nap¥´ovou analýzou p°eplátovaného lepeného spoje. Pouºity jsou dva analytické modely pro výpo£et
smykového nap¥tí, jeden model poskytuje téº výsledky pro odlupové nap¥tí. Práce obsahuje 61 stran,
je rozd¥lena do 5 kapitol v£etn¥ úvodu a záv¥ru. Autor se musel seznámit s problematikou lepených
spoj· v£etn¥ analytických p°ístup· pro vy²et°ování nap¥tí.

Spln¥ní zadání: S ohledem na body zadání a obsah práce lze konstatovat, ºe zadání bylo spln¥no.

Zvolený postup °e²ení: Postup °e²ení je správný. Autor práce v kapitole Lepené spoje sepsal základní
pojmy vztahující se k lepeným spoj·m, rozd¥lení lepidel a zvlá²t¥ d·leºité faktory, které ovliv¬ují
výslednou pevnost lepeného spoje. V kapitole Analytické modely autor prezentuje odvození vztah·
pro nap¥tí v p°eplátovaném spoji na p°íkladu dvou jednoduchých analytických metod dle Volkersena
a dle Golanda-Reissnera. St¥ºejní £ástí práce je kapitola Vliv parametr· spoje na pr·b¥h nap¥tí. Je zde
prezentován vliv délky p°eplátování, materiálu adherend·, ²í°ky p°eplátování a tlou²´ky adherend·.

Odborná úrove¬: Práce odpovídá z hlediska odborné úrovn¥ poºadavk·m kladeným na bakalá°skou
práci. St¥ºejní £ástí práce jsou analytické výpo£ty dle jiº zmín¥ných metod. Výsledky jsou zpracovány
ve form¥ graf·, tabulek a v textu komentovány. V rovnicích (3.1.2) a (3.1.4) má být správn¥ znaménko
minus tak, jak je uvedeno v navazující rovnici (3.1.6). Sou°adnice x2 na obrázku 10 neodpovídá stejn¥
zna£ené sou°adnici pouºité v rovnicích (3.2.32a, b). Nekonzistentní je téº zna£ení posuv· w1, w2 na
obrázku 10 a v rovnicích (od rovnice (3.2.1)) jako v1, v2. Odbornou úrove¬ hodnotím B (velmi dob°e).

Formální a jazyková úrove¬, rozsah práce: Autor se v práci nevyhnul n¥kterým chybám £i p°ek-
lep·m (str. 16 - Wan der Waalsovy síly namísto správného Van, str. 27 - na koních namísto správného
na koncích). Vytknout lze také n¥které nevhodné formulace (str. 21 - ... deformace se p°eklopí do plas-
tické oblasti). N¥která schémata (obrázek 9, 11) by bylo vhodné zv¥t²it. Autor pouºívá rozdílné popisky
pro gra�cké objekty - Obrázek a Graf . P°edloºená práce má odpovídající typogra�ckou i jazykovou
úrove¬. Formální a jazykovou úrove¬ hodnotím A (výborn¥).



Výb¥r zdroj·, korektnost citací: Soupis literatury obsahuje 17 v¥t²inou zahrani£ních publikací.
Jednotlivé publikace jsou na odpovídajících místech citovány v textu. Výb¥r zdroj· i korektnost citací
hodnotím A (výborn¥).

Celkové hodnocení

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 k obhajob¥

• Jaký je p°edpokládaný reálný pr·b¥h smykového nap¥tí v lepidle podél p°eplátování v porovnání
s Volkersenovou metodou?

• Jak byste interpretoval záporné hodnoty odlupového nap¥tí v grafu 2?
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