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 Cílem práce „Výpočet plastické únosnosti desek“ bylo prozkoumat výpočet mezní 

únosnosti desek s respektováním geometrické nelinearity a von Misesovy podmínky plasticity 

pomocí programu RFEM. Získané výsledky porovnat s analytickým řešením. Konstatuji, že 

předložená diplomová práce prokazuje splnění zadané úlohy. 

 

 Předložená práce obsahuje úvod, závěr, čtyři kapitoly a dvě přílohy obsahující postup 

zadávání modelu v systému RFEM a ANSYS. V první je popsán jev nelineárního 

materiálového přetváření a jsou zde uvedeny klasická kritéria plasticity. V druhé kapitole je 

popsána geometrická nelinearita a její užití v metodě konečných prvků. Třetí kapitola 

obsahuje základní principy analytického výpočtu mezní únosnosti desek včetně určení vzniku 

plastických kloubů. Ve čtvrté nejrozsáhlejší kapitole je provedeno porovnání výpočtů mezní 

únosnosti desek různých tvarů, rozměrů a tlouštěk. Jsou analyzovány čtvercové, obdélníkové, 

válcové a kruhové desky různých rozměrů a tlouštěk. Výpočty jsou provedeny pomocí 

analytických vzorců a pomocí systémů ANSYS a RFEM. V závěru je provedeno zhodnocení 

získaných výsledků.  

K uvedené práci mám dvě následující otázky 

1. Vysvětlete proč do výpočtu mezní únosnosti masivních deskových konstrukcí, 

zavádíte materiálovou a geometrickou nelinearitu. Případně jak se liší výsledky 

uvážení vlivu geometrické nelinearity. 

3. Nelineární výpočty jste provedla s izotropním zpevněním plochy plasticity. Zkoumala 

jste zpevnění kinematické případně kombinované, případně vysvětlete, jak se tyto 

přístupy navzájem liší? 

 

ZÁVĚR: 

 

Diplomová práce má rozsah 211 stran včetně dvou příloh. Textová část obsahuje řadu 

obrázků a tabulek. Práce je zpracována velmi přehledně a systematicky. Předložená práce 

prokazuje, že studentka Bc. Veronika Rozsypalová si osvojila požadované teoretické znalosti. 

Zvládla rozsáhlou a komplexní problematiku na vysoké teoretické a praktické úrovni. Práce 

je bez slohových a gramatických nedostatků a prokazuje schopnost prezentovat velmi dobře 

výsledky odborné práce. 
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