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 Posudek byl vypracován na základě dopisu děkana FSI VUT v Brně „Jmenování oponentem a 

členem komise pro obhajobu disertační práce“ Ing. Jana Otoupalíka ze dne 19. 3. 2019. V posudku se, 

na základě pokynů pro vypracování, vyjadřuji k: 

 k aktuálnosti tématu disertační práce; 

 zda disertační práce splnila stanovený cíl; 

 k postupu řešení problému a k výsledkům disertace s uvedením konkrétního přínosu 

doktoranda; 

 k významu pro praxi nebo rozvoj vědního oboru; 

 k formální úpravě disertační práce a její jazykové úrovni; 

 zda doporučuji udělení akademického titulu Ph.D.; 

 

POSOUZENÍ PRÁCE: 

Téma předložené doktorské disertační práce vysoce aktuální a její odborné zaměření zapadá 

do studovaného studijního programu a oboru Strojírenská technologie. Vědecko-výzkumný charakter 

práce přináší jak teoretické závěry pro vědní obor, tak poznatky pro praktické využití.  Práce je 

členěna do 11 kapitol na 96 stranách a obsahuje 52 obrázků, 3 tabulky, a 1 přílohu. V práci je použito 

94 odkazů na citovanou, převážně zahraniční, literaturu. Součástí práce je v kapitole 10 vlastní 

publikační činnost doktorandky, která obsahuje 8 záznamů.  

Po úvodní kapitole disertační práce následuje v kapitole 2 definování cílů této práce.  Cíle 

práce jsou definovány stručně, jasně a srozumitelně a jeví se jako vhodně stanovené a splnitelné.  Při 

řešení disertační práce student využil metod obvyklých pro zpracování podobných prací. Výsledky 

předložené v disertační práci se jeví jako původní dílo studenta a jsou správné a využitelné. Po 

formální stránce je disertační práce na odpovídající úrovni, která je kladena na tento typ práce, je bez 

výraznějších chyb nebo překlepů a převzaté části jsou řádně citovány. Celé kapitoly je vhodné uvádět 
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na novou stranu, přidá to na přehlednosti díla. V celé řadě případů se nezobrazují provázané odkazy 

na literaturu u obrázků a jsou zobrazeny chybové hlášky. 

Následuje kapitola zabývající se technologií výroby ložisek, včetně nástrojů pro jejich výrobu a 

dalších souvisejících technologií. Tuto kapitolu lze považovat za analýzu současného stavu řešení 

problematiky, bez kterého nelze definovat cíle disertační práce. Student využil při rešerši k řešené 

problematice celou řadu zahraničních zdrojů v časopisech a na konferencích. 

Za stěžejní lze považovat kapitoly 4 – 6, která obsahuje experimentální výsledky a jejich 

diskuzi. V šesté kapitole doktorand hodnotí optimalizaci řezných procesů pomocí 2 optimalizačních 

kritérií – minimální náklady a maximální výrobnost. Následují závěry disertační práce, ve kterých dle 

mého názoru mohly být uvedeny doporučení a přínosy pro vědní obor a praktické využití. Kladně 

hodnotím publikační činnost doktorandky, kdy ke dni hodnocení disertační práce, jsem nalezl  

4 záznamy v databázi SCOPUS a 12 citací (bez autocitací). 

 

PŘIPOMÍNKY A DOTAZY K PŘEDLOŽENÉ PRÁCI: 

 Dle názoru oponenta je obvyklejší v disertační práci nejprve zpracovat rozbor současného 

stavu a poté definovat cíle. 

 Seznam symbolů a zkratek je obvyklejší dávat na začátek práce. 

 U vlastní publikační činnosti by bylo vhodně odlišit číslování, aby to nemátlo čtenáře, na který 

zdroj se odkazuje. 

 Zná student pracoviště v ČR nebo mimo ni, kde se zabývají podobnou problematikou jako je 

v práci? Byl s nimi navázán kontakt? 

 Kde probíhala měření složek sil řezání? 

 Definujte prosím pojem „poloteplo“, viz kap. 4.3. 

 Čím si vysvětlujete pokles a opětovný nárůst tažnosti u oceli 100CrMnSi6-4 při zvyšující se 

teplotě, viz obr. 4.2? 

 Grafy 4.5 nemůže být spojitý, neexistuje např. 4,5-tý vzorek… 

 Záznamy složek řezné síly bez filtrace by bylo vhodnější uvést do příloh a v práci pracovat 

s odfiltrovanými daty. 

 Proč je u některých grafů poměrně dlouhý náběh před měření složek sil (např. 5.3, 5.7, …)? 

 Z čeho vychází průměrná sazba na 1 hodinu strojní práce na pracovišti?  

 Je zvykem na závěr práce vyzdvihnout přínosy disertační práce pro vědní obor a praktické 

využití. Prosím studenta, aby při obhajobě nastínil tyto 2 body. 
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VYJÁDŘENÍ SE K PŘEDLOŽENÝM TEZÍM: 

Předložené teze odpovídají standardům kladeným na tento typ práce. Navrhuji kapitolu 3 

Ložiska – vhodné materiály a technologie výroby před Cíle disertační práce, jelikož se jedná o část 

současného stavu problematiky, na základě kterých si student definoval cíle. Teze disertační práce 

doporučuji po zapracování připomínek k obhajobě a vytištění. 

 

ZÁVĚR: 

 Vytyčené cíle byly v předložené disertační práci úspěšně naplněny (viz kapitola 2, strana 8). 

Získané výsledky mohou být přínosem jak pro další rozvoj vědní disciplíny, tak i využitelné 

v praktických provozech. I přes uvedené připomínky má předložená disertační práce odpovídající 

formální i odbornou úroveň, její výsledky jsou správné a využitelné.  

Ing. Jan Otoupalík prokázala svojí disertační prací, že je způsobilý tvůrčí vědecké práce, 

dokáže používat vědecké a experimentální metody a má dobré teoretické znalosti. Na základě 

poskytnutých podkladů, disertační práce a výše uvedených skutečností  

 

 

D O P O R U Č U J I 

 

doktorskou disertační práci Ing. Jana Otoupalíka k obhajobě a po jejím úspěšném absolvování 

udělení vědecké hodnosti Ph.D. 

  

 

V Ostravě dne 8. 4. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

……...…………………………..……………… 
prof. Ing. Robert ČEP, Ph.D. 

VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní 
oponent disertační práce 


