
Náplň cvičení a pravidla k získání zápočtu z předmětu Pružnost a plasticita 2019 
 

Nutné podmínky k získání zápočtu: dosažení 18 až 35 bodů, 70 % aktivní účast, splnění testů, vypracování všech úkolů zadaných 
vyučujícím. 

 Učivo Testy  

1. 

16-20.9  

Deformace a posuny v tělese:  
Fyzikální vztahy mezi napětími a deformacemi, Hookův zákon, fyzikální 
konstanty a pracovní diagramy stavebních materiálů, ideálně pružný a pružno-
plastický materiál. Deformace od změny teploty.  Pružno-plastické přetvoření. 

Úkol 1   
 

2. 

23-27.9  

Normálové napětí a přetvoření prutu namáhaného tahem (prostým tlakem) 
I: Napětí a přetvoření osově namáhaného prutu.  
Úvod do teorie navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí.  
Návrh a posouzení osově namáhaných prvků. 

Úkol 2   
 

3. 

1.-4.10  

Normálové napětí a přetvoření prutu namáhaného tahem (prostým tlakem) 
II:  Úlohy staticky neurčité.  

Úkol 3   
 

4. 

7.-11.10 

Zápočtový test 
Přetvoření prutu namáhaného nerovnoměrným osovým zatížením  
(vliv vlastní tíhy). 

T1 (2 x 3-5 b.) 
Osové namáhání staticky SU a SN konstr. 
Úkol 4   

5. 

14.-18.10 

Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb:  
Výpočet normálového napětí. Návrh a posouzení nosníků v pružné oblasti na 
MS únosnosti. Neutrálná osa, průřezové moduly, ohyb prutů nesymetrického 
průřezu. 

Úkol 5   
T nepovinný – vlastní tíha 

6. 

21.-25.10 

Přetvoření nosníků namáhaných ohybem - úvod:  
Metoda přímé integrace diferenciální rovnice ohybové čáry. Návrh a posouzení 
nosníků namáhaných na ohyb dle MS použitelnosti. 

Úkol 6 

7. 

28.-31.10 
Přetvoření nosníků namáhaných ohybem - pokračování:  
Clebschova metoda, Mohrova metoda. Úkol 7 

8. 

4.-8.11 

Zápočtový test 
Přetvoření nosníků namáhaných ohybem:  
SN konstrukce namáhané ohybem – přímá integrace dif. rovnice ohybové čáry. 

T2  (4 -6 b.) 
Návrh a posudek staticky určitých nosníků 
namáhaných ohybem podle obou MS  
 
Úkol 8 
 

9. 

11.-15.11 
  

10. 

18.-22.11 
Přetvoření nosníků namáhaných ohybem:  
SN konstrukce namáhané ohybem – silová metoda.  

11. 

25.-29.11 

Smyková napětí v ohýbaných nosnících: 
Výpočet smykového napětí vybraných průřezů. Návrh a posouzení nosníků 
namáhaných na smyk. Složené nosníky. 

T3 (4 -6 b.) 
Staticky neurčité ohýbané nosníky  
Úkol 9 
 

12. 

2.-6.12 

Kroucení: 
Smykové napětí a přetvoření. Úlohy staticky určité a staticky neurčité.  
Návrh a posouzení prvků namáhaných kroucením. 

Úkol 10 
T nepovinný – ohyb a smyk 

13. 
9.-13.12 

Stabilita a vzpěrná pevnost prutů: Eulerovo řešení stability přímého pružného 
prutu. Návrh a posouzení prvků namáhaných vzpěrným tlakem. Posouzení 
ocelových konstrukcí na vzpěrný tlak. 

Rovinná napjatost - úvod:  
Složky napětí v šikmém řezu při rovinné napjatosti.  
Hlavní napětí a největší smykové napětí, numerické i grafické řešení. 

Úkol 11 
Úkol 12 
T nepovinný – kroucení 

14. 
16.-20.12 

Rovinná napjatost - pokračování 
 

Kontrola úkolů 
T nepovinný – napjatost 



Písemky - testy: 
3 povinné testy s ohodnocením viz tabulka. V případě neúspěchu jsou pro každý test povolené 2 opravné termíny, které budou v čase 
mimo hodiny cvičení. Testy nepovinné 0-1,5 bodů. 
 
Úkoly: 
Úkoly budou zadány v průběhu semestru. Vypracování (i bez bodového hodnocení) je nutnou podmínkou k získání zápočtu. Bodové 
hodnocení úkolů 0-0,5 bodů. 
 
 
Požadovaná pravidla pro vypracování úkolů: 

• Zapsat zadání (stačí stručně) 

• Zakreslit schéma 

• Vykreslit průběhy požadovaných vnitřních sil (po délce prutu) 

• Vykreslit průběhy požadovaných průběhů napětí v průřezu (po výšce průřezu) 

• Při výpočtech zapisovat vzorce obecně, po té zřetelně číselné dosazení (pozor jednotky) 

• Výsledek zvýraznit včetně jednotek 

• Zapsat stručný komentář  

 


