
Seznam otázek z předmětu Pružnost a pevnost pro rok 2019/2020. 

1. Předpoklady řešení úloh v pružnosti a pevnosti. Vnitřní síly a napětí, metoda řezu. Deformace tělesa. 

Hookeův zákon pro prostý tah. Poissonův zákon. Saint–Venantův princip.  

2. Dimenzování prutů při namáhání tahem a tlakem. Vliv vlastní tíhy. Několikrát osazená tyč. 

Prodloužení odstupňované tyče s uvážením vlastní tíhy. 

3. Namáhání tahem a tlakem. Výpočet napětí a deformace. Pruty konstantního průřezu, pruty 

proměnného průřezu. Výpočet napětí a deformace při uvažování vlastní tíhy.  

4. Staticky neurčité úlohy při namáhání tahem a tlakem. Postup řešení, příklady.  

5. Kvadratické momenty (momenty setrvačnosti) ploch. Momenty setrvačnosti k rovnoběžně 

posunutým osám - Steinerova věta.  

6. Odvození hlavních centrálních momentů setrvačnosti (transformace k pootočeným osám). Grafické 

řešení. 

7. Rozložení normálových napětí při prostém ohybu. Předpoklady řešení, odvození vzorců pro výpočet 

napětí a pro křivost nosníku.  

8. Návrh a posouzení průřezu ohýbaného štíhlého nosníku. Průřezové moduly jednoduchých obrazců.  

9. Složky deformace při ohybu. Diferenciální rovnice průhybové čáry.  

10. Použití diferenciální rovnice průhybové čáry pro výpočet deformací přímých nosníků. (Analytická 

metoda řešení deformací, včetně lomených nosníků a vícenásobné SNÚ). 

11. Deformační energie při ohybu.  

12. Castiglianovy věty. Odvození (např. na tělese, které má tvar přímého nosníku).  

13. Castiglianovy věty. Výpočet průhybů a úhlu natočení. Aplikace na příkladech (včetně lomených 

nosníků).  

14. Výpočet reakcí staticky neurčitých nosníků. Všeobecné zásady řešení. Příklad řešení s použitím 

Castiglianovy věty (včetně lomených nosníků a vícenásobné SNÚ). 

15. Napětí v šikmém řezu tyče namáhané tahem (odvození). Pravidlo o sdruženosti smykových napětí.  

16. Rovinná napjatost. Složky napětí v obecně skloněném řezu při rovinné napjatosti.  

17. Rovinná napjatost. Určení hlavních napětí a polohy hlavních os při rovinné napjatosti. Znázornění 

rovinné napjatosti Mohrovým diagramem.  

18. Tříosá napjatost. Tři hlavní Mohrovy kružnice. Maximální smykové napětí při trojosé napjatosti. 

Poloha roviny s maximálním smykovým napětím.  

19. Deformace při trojosé napjatosti, princip superpozice. Rozšířený Hookeův zákon, změna objemu. 

Deformační energie při jednoosém a trojosém stavu napjatosti. Hustota deformační energie pro změnu 

tvaru a pro změnu objemu.  

20. Napjatost prostého smyku. Hookeův zákon pro prostý smyk - odvození. Deformační energie při 

prostém smyku.  

21. Kroucení prutů kruhového a mezikruhového průřezu, výpočet napětí a deformace, odvození vzorců.  

22. Kroucení prutů kruhového a mezikruhového průřezu. Řešení staticky neurčitých úloh. Aplikace na 

příkladech.  

23. Pružiny – charakteristika, dělení. Torzní tyč, listová pružina.  

24. Vzpěr – Eulerovo řešení, odvození, rozsah platnosti, vliv uložení prutu (odvození). Tetmajerova 

aproximace. 

25. Kombinované namáhání – prostorový ohyb, řešení napjatosti. 

26. Kombinované namáhání – prostorový ohyb, řešení průhybu. 

27. Kombinované namáhání – rovinný ohyb, tah/tlak 

28. Kombinované namáhání – prostorový ohyb, tah/tlak. 

29. Kombinované namáhání – ohyb, kroucení. 

30. Kombinované namáhání – tah, kroucení. 
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Doplňující otázky (pojmy) budou z předmětů Statika, Vlastnosti a zkoušení materiálu a Matematika II, 

jejichž znalost se předpokládá z prvního ročníku, jsou například: 

 

Rovinný ohyb přímého nosníku. Vnitřní silové účinky, posouvající síla a ohybový moment. 

Schwedlerovy věty. Hypotézy pevnosti. Rovnice rovnováhy. Stupeň volnosti. Vnitřní statické účinky. 

Těžiště. Prutové konstrukce. Síla a silová dvojice. Lokální a globální extrémy, LDRII, základní integrace 

a derivace (aplikace v PaP). Jednotková kontrola. Analytická geometrie kružnice a elipsy. Rovnice 

tečny. Tahová zkouška a její reálný průběh. Moment ve vetknutí. A podobné názvosloví a znalosti, které 

se aplikují ve zkoušeném předmětu. 

 

Zkouška se bude skládat ze 2 příkladů. Každý z nich musí být rozpočítaný. Chyba v uvolnění, průběhu 

SNÚ, typu namáhání či rovnicích rovnováhy znamená konec zkoušky. Dále si losujete 2 otázky ze 

seznamu otázek. Ke každé z nich musíte vědět alespoň hlavní myšlenku závěr.  

 

U písemné části budete moci používat jen seznam vzorců, který dostanete na začátku zkoušky. Pokud 

budete používat jiné pomůcky, znamená to automatickou ztrátu pokusu a zpřísnění pravidel u dalšího  

a zároveň posledního pokusu. Zpřísnění pravidel bude znamenat mimo jiné přísnější dohled vyučujících, 

ztrátu oficiální pomůcky (vzorců) a jedna otázka navíc při ústní zkoušení. 

 

Pro studenty, kteří mají v letošním roce zahraniční pobyt (Erasmus+, IAECTE a podobně), budou stejné 

podmínky. V případě, že jste se ještě neozvali a nemáte se cvičícím dohodnuty zápočtové písemné práce, 

tak se uvidíme příští rok. Někteří z Vás mi ani kolegům nedali vědět čili s Vámi pro letošek již 

nepočítáme. 

 

 

 


