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Předložená diplomová práce se zaměřuje na modelování šíření tahového porušování ve zkušebních tělesech
při vybrané zkoušce pro určování lomových parametrů kvazikřehkých stavebních materiálů, zejména
cementoých kompozitů' Vyšetřovanou zkušební konfigurací je tm, wedge splitting test (WST) _ zkouška
štípáním klínem, a to na tělesech ve tvaru krych|e a vá|ce. Cílem práce bylo prozkoumat možnosti
výpočetního softwaru ANSYS pro jeho pouŽití při simulacích tohoto testu.

Práce po stručném úvodu a formu|aci problému obsahuje rešerši z někteqých relevantních zdrojů, ýkající se
zejména experimentálních ýsledků wST. Následuje teoretická část, ve které autor věnuje pozornost
kritériím pro určení směru šíření trhliny a způsobům mode|ování kohezivní zóny. Ve qýsledkové části jsou
prezentovány cesty šíření trh|iny v krychlovém vzorku pro různé dé|ky zářezu a rŮzná podepření vzorku a

spočtené zatěŽovacim diagramy pro různé varianý simulace kohezivní zóny. Stručný závěr shrnuje
nejýznamnější výsledky. Členění práce je systematické a přehledné, trochu však chybí přesnější vymezení
cílů práce a sekce věnovaná důk|adné diskusi výsledků.

Metodu zpracováni studie představují numerické simulace pomocí komerčního MKP softwaru ANSYS.
Diplomant vývořil a odladil několik variant MKP modelu testu, v rámci vybraných variant pak provedl ještě
parametrické studie. Použil několik teoretických přístupů k modelování výčeného problému, které použiý
systém poskytuj e. oceňuj i zejména množství prozkoumaných alternativ'

Kpráci mám několik komentářů: Vabstraktu práce je uvedeno, že odezva konstrukce je řešena nazák|adé
cest šíření trhliny. To dodrŽeno nebylo, ana|ýzy cest šíření trhliny a modelování pruběhu porušení stojí
odděleně. Pro modelování průběhu porušování bylo uvažováno šíření trhliny na ose symetrie. Dále bych jistě
ocenil podrobnější vysvětlení vedení ýpoětů, a s tím související vykreslování drah propagace trhlin a
zatěžovacich křivek' Nesouhlasím s používáním přívlastku ,'stabilní.. (,'nejstabilnější..) při popisu a

hodnocení lypočtených drah trhlin, taktéž jiným formulacím, ať už technickým či popisným, mohlo bý dáno
více pozornosti. Práce by také působi|a lryváŽeněji, kdyby bylo více prostoru věnováno diskusi qýsledků.

Předkládaná práce však plně odpovídá požadavkům na diplomovou práci obhajovanou na technické
univerzitě. Je zpracována přehledně a pečlivě, vyznačuje se dobrou grafickou a jazykovou úrovní. Práci
hodnotím kladně.
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