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Pan Ing. Tomáš Fryščok, doktorand Ústavu automobilního a dopravního inženýrství FSI 

VUT v Brně, zpracoval disertační práci na téma: Dynamika rotorů moderních 

turbodmychadel, která obsahuje 94 stran textu a je členěna do 7 hlavních kapitol. 

Úvodní kapitola popisuje princip přeplňování turbodmychadlem, základní konstrukce 

turbodmychadel, provedení ložiskové skříně, užití kuličkových ložisek, rotujících ložisek a 

nerotujících ložisek. Kapitola Shrnutí současného stavu poznání charakterizuje vibrace, ke 

kterým dochází v turbodmychadlech, a vliv používaných ložiskových systémů. Uvádí rovnice 

pohybu, druhy kmitání, charakteristiku kmitání, rozdíly mezi lineárním a nelineárním 

kmitáním rotoru se synchronní a asynchronní frekvencí. Třetí kapitola Prediktivní program 

XLTRC2 popisuje podrobně program, práci s ním a získané výsledky. Čtvrtá kapitola Měření 

je věnována vlastní experimentální činnosti a jejím výsledkům. Pátá kapitola Vyhodnocení a 

analýza naměřených hodnot obsahuje rozbor získaných experimentálních výsledků. Šestá 

kapitola hodnotí práci z hlediska jejího potenciálního uplatnění v praxi. Závěr rekapituluje 

obsah jednotlivých předchozích kapitol disertační práce.  

Dále práce obsahuje seznam použitých informačních zdrojů, seznam použitých zkratek a 

symbolů a seznam příloh. 

Po pečlivém prostudování předložené disertační práce konstatuji následující skutečnosti: 

• Práce se věnuje vysoce aktuálnímu tématu, které bezprostředně souvisí s dlouhodobou 
spolehlivostí a životností turbodmychadel moderních pístových spalovacích motorů. 

• V úvodu práce nejsou specifikované cíle disertace ani není v závěru práce provedeno 
kritické zhodnocení dosažených výsledků. Tato skutečnost znesnadňuje úkol posoudit, zda 
disertační práce splnila stanovený cíl. 

• Disertant zvolil postup řešení, který vychází z možností jeho školícího a pracovního 
prostředí, dosažené výsledky tomu odpovídají a lze je považovat za přijatelné. Přínos 
disertanta spočívá kromě provedených experimentálních prací ve vytvoření 
modifikovaného programu, který umožňuje uložit potřebné větší množství dat 
k následnému podrobnějšímu vyhodnocení. 

• Praktický význam práce spatřuje disertant v potenciální pomoci pracovníkům, kteří se 
zabývají problematikou turbodmychadel a nemají dostatečné znalosti z oboru dynamiky 
rotorů. 

• Formální úprava a jazyková úroveň disertační práce není na nejvyšší úrovni. Některé 
komplikovanější formulace a časté zbytečné užívání cizích slov znesnadňují čtení a 
pochopení textu. 

• Předložené teze doporučuji k vytištění v Edici PhD Thesis až po odstranění nedostatků 
zvýrazněných tužkou přímo v mně zapůjčeném textu.  

 



K disertační práci a doktorandovi mám následující připomínky a dotazy: 

• Kvalitu disertační práce velmi snižuje její formální zpracování. Práce obsahuje řadu 
nepřesných a nejasných formulací, některé formulace připomínají spíše neodbornou 
hantýrku.Seznam použitých zkratek a symbolů je neúplný a obsahuje četné chyby 
v jednotkách i názvech veličin. Doktorand by si měl uvědomit, že doktorská práce je 
vědecká práce, a proto v ní velmi záleží na přesné definici jednotlivých pojmů a jasné 
formulaci předkládaných myšlenek.  

• Doktorand by měl během ústní obhajoby specifikovat vytýčené cíle a prezentovat jejich 
dosažení.  

• Disertační práce neobsahuje vlastní kritické zhodnocení dosažených výsledků, závěr práce 
pouze rekapituluje obsah jednotlivých předchozích kapitol. Toto kritické zhodnocení by 
měl doktorand provést alespoň při ústní obhajobě disertační práce. 

• Na všech stránkách disertační práce je upozornění na zákaz distribuce práce. Jaký je 
k tomu důvod? Má být snad práce utajena? Proč? 

• Na některých fotografiích rotačních částí turbodmychadel se jeví tyto jako deformované. 
Bylo tomu tak i ve skutečnosti nebo se jedná o zkreslení fotografie v důsledku 
neobratnosti fotografa? 

• Na straně 26 v rovnicích (15) a (16) a souvisejícím popisu použitého označení došlo 
k záměně malých a velkých písmen a v seznamu symbolů na konci práce dokonce 
k uvedení rozdílných jednotek: Ω [min-1], ω [rad]. Tato chyba se v práci vyskytuje 
opakovaně a vyskytuje se i v textech v minulosti publikovaných v odborných časopisech. 
Doktorand by měl během obhajoby tuto situaci uvést na pravou míru. 

• V práci je opakovaně pojednáváno o přeplňování benzínových a dieselových motorů, 
jindy benzínových a naftových motorů. Plynové motory nelze přeplňovat 
turbodmychadly? Nebylo by vhodnější používat výstižnější označení zážehové a vznětové 
motory? 

• Podobně výkonové, resp. momentové, křivky při plném zatížení motoru uvádět jako 
mezní (vnější) rychlostní (otáčkové) charakteristiky výkonu, resp. točivého momentu, 
motoru? 

• Doktorand by měl při ústní obhajobě podrobněji rozvést, jak by podle jeho názoru 
případný potenciální zájemce mohl využít dosažené cíle a experimentálně stanovené 
výsledky disertační práce. 

 

Závěrem konstatuji, že Ing. Tomáš Fryščok vytvořil disertační práci průměrné úrovně, 

chvályhodná je skutečnost, že celé své doktorandské studium včetně zpracování disertační 

práce zvládl v nezvykle krátké době dvou let. Disertační práci doporučuji k obhajobě a 

v případě kladného výsledku obhajoby  

doporučuji Ing. Tomáši Fryščokovi udělit akademický titul Ph.D. 

 
 
 

V Brně 23. května 2013                                            Doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. 


