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 Předložená práce má celkový rozsah 123 stran, autor se stručně na 18 stranách (s. 13 až 30) 

věnuje současnému stavu studované problematiky. Na straně 31 jsou jasně definovány cíle práce  

a následuje rozsáhlá část experimentální (s. 32 až 82). Diskusi je věnováno 10 stran (s. 83 až 92), 

vlastním závěrů pak strany dvě (s. 93 a 94). 

Práce jako celek je psána relativně čtivou formou, grafická stránka práce je na velmi dobré 

úrovni, nešvarem jsou však zbytečná prázdní místa (např. str. 23 a 24), autor mohl věnovat větší 

pozornost organizaci textu a obrázků, nicméně jedná se o podružnou záležitost nesnižující kvalitu práce 

jako takové. Citovaná literatura by měla být uváděna striktně dle ČSN EN ISO 690 a to vč. počtu stran 

u knih apod. 

Níže uvedené poznámky jsou spíše diskusního charakteru, a zmíněné detaily nesnižují odbornou 

kvalitu předložené práce. 

 

Poznámky: 

1) Str. 13, odstavec druhý, věta druhá – opakuje se 2× slovo „zejména“ v jedné větě. 

2) Str. 16, odstavec 2.1.1d) Karbidy, autor uvádí: „Sekundární karbidy typu M23C6 a M7C3 jsou 

obohaceny především o Cr…“ – zvláštní formulace, neb tyto karbidy jsou tvořeny především 

Cr(Fe), nikoli, že jsou jím „jen“ obohaceny. 

3) Str. 20/Stádium II – zpravidla se uvádí „rozkmit faktoru intenzity napětí“, nikoli faktor intenzity 

napětí v souvislosti s interpretací „v-k křivky“. 

4) Str. 25, odstavec první, poslední věta – tažnost je také mechanickou vlastností, autor měl zvolit 

termíny „pevnostní charakteristiky“, tj. Re, Rm a „deformační charakteristiky“, tj. A. 

5) Str. 33 – autor používá parametr SDAS pro určení vzdálenosti sekundárních os dendritů, značka 

však není uvedena v seznamu použitých symbolů na str. 95 a není vysvětlena ani v textu  

např. v závorce plným anglickým názvem „Secondary Dendrite Arm Spacing“. Neznalý čtenář 

by tak nevěděl, o co se jedná. 

6) Str. 38, druhý odstavec, autor uvádí „….z polotovarů obráběním a broušením…“. Broušení není 

(třískové) obrábění? 

7) Str. 38, odstavec třetí, autor uvádí: „…nedocházelo k podstatným změnám průřezu. Zkoušky 

v řízené síle lze tedy považovat za zkoušky s konstantní amplitudou napětí.“ Když už autor chce 

vysvětlovat tento detail, měl by uvést, že se jedná a napětí nominální, protože napětí skutečná 

na žádném místě práce neřeší. Jde o to, že u experimentů s tahovým středním napětím byla 



situace jiná, tedy amplituda napětí (skutečná) konstantní při daném Fa nebyla, jak autor píše 

„zvyšovala se“, nicméně amplituda nominálního napětí zůstávala konstantní. Pokud autor chtěl 

zmínit vznik jednosměrné deformace při kombinovaném namáhání únava-creep, měl zvolit 

zcela jinou formulaci. 

8) Str. 54, odstavec 5.2.1, teze o vlivu amplitudy napětí pro dané střední napětí 450 MPa,  

je minimálně odvážná s ohledem na rozptyl naměřených dat (viz obr. 38/str. 55). Na základě 

naměřených dat tf klesá až od 80 MPa. Stejně tak pro střední napětí 600 MPa je pokles tf, patrný 

již od amplitudy napětí 40 MPa (při uvažování střední hodnoty z uvedených hodnot tf). 

Uvedené výsledky jsou jistě zajímavé, ale jejich popis je velmi nepřesný. 

9) Str. 61 – formulace – měrná délka je jen jedné velikosti (ve smyslu L0), autor má jistě na mysli 

větší délku „poloviny“ porušeného tělesa. 

10) Str. 63, text vztahující se k obr. 45 – obdobná výtka jak uvádím v bodě 8 

11) Obecná poznámka (detail např. na str. 64 či 87), autor nedodržuje pojmovou čistotu  

a kombinuje pojmy interkrystalický a mezidendritický typ porušení, aniž by rozlišoval, zda se 

jedná o porušení po hranicích licího zrna (interdendritické porušení), nebo zda došlo 

k poškození po hranici zrna, které s hranicí licího zrna není totožné (interkrystalický). 

Domnívám se, i s ohledem na mikrostrukturu zrn uvedenou na obr. 21 a uvedené lomové 

plochy jde o interdendriticé poškození, nikoli interkrystalické, definované např. na obr. 13c).  

Otázky k obhajobě: 

1) Str. 32 – proč byla tělesa s ozn. 3V+HIP+TZ použita pouze pro únavové zkoušky? Tento stav je 

v reálné praxi používán právě pro vysokoteplotní aplikace (např. oběžná kola turbín 

turbokompresorů). 

2)  Obecně k experimentům – kolik vzorků bylo na konkrétních hladinách zatížení testováno  

(v souvislosti s uváděnými S-N křivkami)?  

3) Na str. 63 (text k obr. 44), a také str. 66, (text k obr. 47) autor uvádí použití Goodmanovy 

přímky, která je standardně konstruována pro Rm. V práci je však uvedeno, že jde o přímku 

modifikovanou s omezením na mezi kluzu. Je třeba uvést, že v práci není zmínka o hodnotách 

mechanických vlastností určovaných z tahových zkoušek (Rm, Rp0,2). Vhodnost aproximace 

Goodmanovou přímkou pak čtenář není schopen posoudit – prosím o komentář a doplnění. 

Dále proč se soustředíte na Goodmanovu přímku v modifikované podobě, když Soderbergova 

přímka pracuje s mezí kluzu přímo? 

4) Proč nebyl diskutován vliv velikosti defektů, z nichž iniciovaly trhliny, na životnost vzorků, když 

autor jejich velikost v práci uvádí, a navíc uvádí v Diskusi zjištění autorů uvedených v [105,106]? 

Prosím o komentář. 

Závěr: 

Předložená práce se věnuje aktuálnímu tématu, cíle lze považovat za splněné. Práce má 

jednoznačný přínos jak pro danou vědní disciplínu, tak pro průmyslovou praxi, a přes uvedené výtky, 

či komentáře práci považuji za zdařilou. Tímto doporučuji, aby po úspěšné obhajobě práce byl  

Ing. Vítu Horníkovi udělen titul „doktor“ (Ph.D.).  

 



Vyjádření k tezím: 

 Uváděné členění tezí odpovídá požadavkům. Před publikováním hlavních výsledků práce 
v Edici PhD Thesis je však nutné odstranit nedostatky či nejasnosti diskutované výše.  
 

  
  
V Brně dne 14. 12. 2020 ……………………………………………………. 
 doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. 

 
        
          
 


