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Ing. Tomáš Trčka absolvoval v roce 2008 Fakultu elektrotechniky a komunikačních 
technologií VUT v Brně, obor Telekomunikační a informační technika. Poté se stal na téže 
fakultě studentem doktorského studia oboru Fyzikální elektronika a nanotechnologie. Vlastní 
studium probíhalo na Ústavu fyziky. Vybrané téma „Diagnostika mechanicky zatěžovaných 
pevných látek pomocí elektromagnetická a akustické emise“ bylo v průběhu studia zúženo na 
„Využití elektromagnetické a akustické emise pro diagnostiku moderních kompozitních 
materiálů“. 

Během svého doktorského studia se Ing. Trčka věnoval studiu jevů elektromagnetické 
a akustické emise vznikajících při mechanickém zatěžování kompozitních materiálů, 
především vláknových polymerních kompozitů a kompozitů na bázi cementu. Vnikl velmi 
rychle do problematiky obou typů emisí a postupně se začal ve větší míře věnovat studiu 
elektromagnetické emise pomocí kapacitního snímače a jejímu využití pro účely sledování 
vzniku a rozvoje porušení daných materiálů. Zde prokázal schopnost hledat nové přístupy 
a řešit problémy jak v teoretické, tak i v experimentální oblasti. 

Přínos jeho práce spočívá především v rozšíření použití metody elektromagnetické 
emise na vláknové polymerní kompozity. Zde mimo jiné sledoval jednotlivé složky 
kompozitních materiálů, provedl podrobnou fraktografickou analýzu lomových ploch a navrhl 
možné zdroje elektromagnetické emise v těchto materiálech. V teoretické oblasti lze za 
nejdůležitější přínos považovat podrobný popis transformace primárních veličin popisujících 
trhlinu na měřené veličiny jak v časové, tak ve frekvenční oblasti. Na základě toho doktorand 
vytvořil metodiku pro vyhodnocení primárních parametrů trhliny ze signálu měřeného na 
výstupu kapacitního snímače. 

Během doktorského studia se Ing. Trčka podílel na řešení šesti projektů, mimo jiné se 
jednalo o grant GAČR GAP104/11/0734 „Využití elektromagnetické a akustické emise ve 
výzkumu moderních kompozitních materiálů pro konstrukční aplikace“ nebo doktorský grant 
GAČR GD102/09/H074 „Diagnostika defektů v materiálech za použití nejnovějších 
defektoskopických metod“. Je autorem nebo spoluautorem celkem 38 publikací, z nich je 
14 indexováno v databázi Scopus, většina publikací je mezinárodních. Je také autorem nebo 
spoluautorem řady produktů. Rozhodující měrou se zasloužil o získání hospodářské smlouvy 
s firmou AVX. V rámci této spolupráce se věnuje vývoji a automatizaci měřicích zařízení pro 
sledování a vyhodnocení charakteristik tantalových kondenzátorů. 

Mimo vlastní výzkumnou práci se Ing. Trčka aktivně zapojil i do pedagogické činnosti 
na Ústavu fyziky, kde vedl především laboratorní cvičení studentů bakalářského 
a magisterského studijního programu. Podílel se také na přípravě nového předmětu Fyzika pro 
audio inženýrství, kde spolupracoval na vzniku několika nových laboratorních úloh. 

Závěrem lze konstatovat, že doktorand Ing. Trčka v průběhu postgraduálního 
doktorského studia získal široké znalosti v daném oboru, prokázal schopnost samostatné 
tvořivé práce a dospěl k řadě původních výsledků. Proto doporučuji, aby byla jeho disertační 
práce přijata k obhajobě. 
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