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Formulace problému a vytčených cílů práce je uvedeno v kapitole 6 předložené práce. 

Lze konstatovat, že řešená problematika je aktuální, protože dává podklady pro pochopení 

chování moderních sendvičových výrobkových struktur, které se dostávají stále více do po-

předí u aplikací dlouhodobě namáhaných dílů a konstrukcí. Jde především o koextrudované 

desky a koextrudované tlakové trubky z termoplastů. Práce je rovněž velmi dobrým podkla-

dem pro probíhající diskusi v oblasti zkoušení, kde jsou hledány podmínky pro urychlené 

zkušební testy pro hodnocení kvality termoplastických materiálů a výrobků z nich. Je však 

potřeba zmínit, a je to řádně v předložené práci uvedeno, že získaná řešení jsou omezena na 

křehká dlouhodobá porušení. 

Předložená práce je rozdělena do dvou samostatných bloků, a to jednak vlastního po-

jednání o problematice, jednak souboru příloh A až L, do nichž jsou vloženy úplné texty vy-

braných publikací, kde je dizertant autorem nebo spoluautorem a které se vztahují k tématu 

dizertační práce. Je třeba zmínit i celkově publikovaných třicet dva prací, z nichž 6 je v im-

paktovaných časopisech, 9 je v recenzovaných časopisech a zbylých 17 je uvedeno ve sborní-

cích konferencí. 

Posudek se pak vztahuje zejména k vlastnímu pojednání dizertační práce, přiložené 

publikace jsou převážně z recenzovaných časopisů s nesporně vysokou úrovní. 

Pojednání dizertační práce je členěno celkem do jedenácti kapitol, přičemž kapitoly 2 

až 5 představují úvod do problematiky struktury a mikromechaniky porušování polymerních 

materiálů pro studované aplikace, úvod do problematiky experimentálního hodnocení mate-

riálů a výrobků z nich a teoretického úvodu do lomové mechaniky, kde jsou stručně, ale velmi 

přehledně zavedeny potřebné pojmy. 

V kapitolách 7 a 8 je prezentován souhrn vybraných výsledků prezentovaných ve 

stručné, sevřené formě s řadou odvolávek na publikované práce. Prezentace výsledků vytváří 

logickou řadu od poznámek k aplikaci metody konečných prvků, formulace problému rozhra-

ní a formulace příslušných kritérií porušení k popisu vlastních řešených problémů prostupu 

trhlin vícevrstvými výrobky. Pozornost je věnována vlivu tlouštěk vrstev, vlivu poměru mo-

dulů pružnosti jednotlivých vrstev na faktor intenzity napětí, popisu chování trhliny zastavené 

na rozhraní vrstev a hodnocení životnosti. 

Zbylé kapitoly jsou standardní – úvod, závěr, soupis publikovaných prací (celkem 32) 

a seznam citované literatury (celkem 115 citací). 

Souhrn výsledků, způsob jejich interpretace a diskuse dopadů těchto výsledků na cho-

vání modelovaných dílů ukazuje, že disertační práce splnila stanovené cíle. 

Řešení vytčených problémů bylo provedeno na velmi dobré úrovni. Výpočetní postu-

py byly verifikovány a byla hodnocena stabilita řešení. Pro fyzikální interpretaci výsledků 

byla využita obecná kritéria porušování vyžadující dobré porozumění studované problemati-



ce. Dizertant vedl celou řadu výpočtů a diskusi problematiky samostatně a jeho přínos 

k rozvoji řešené problematiky je prokazatelný. 

Za přínos předložené práce lze označit popis a pochopení efektů v praxi využívaných 

sendvičových struktur s různými moduly pružnosti vrstev. Významný je popis chování trhliny 

zakotvené na rozhraní, který pomáhá vysvětlit pozorované efekty podélných lomů při zkouše-

ní trubek. Z tohoto pohledu je významné i posouzení vlivu kombinovaného zatížení. Jako 

významný výsledek pro přenesení do aplikační praxe jsou i výpočty životnosti.  

Předložená práce je zpracována pečlivě s dobrou grafickou úpravou. Práce je psána 

dobrou češtinou, obsahuje jen velmi malé množství chyb – např. někde nesamostatné před-

ložky na konci řádku, zaregistrovány byly jeden překlep (str. 12), špatná mluvnická vazba na 

str. 27
15

 a jedna chyba v citaci obrázku. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Práce splňuje zadání v plném rozsahu. Je zpracována do dostatečné hloubky, autor 

prokázal schopnost vytvořit správný plán práce, dále pak prokázal schopnost velmi dobré vý-

početní práce i schopnost interpretace výsledků. Hodnocení této práce navrhuji jako výborné. 

Doporučuji udělení akademického titulu Ph.D. 

 

 

 

 

V Brně 19.11.2014     RNDr. Jaroslav Kučera, CSc. 

 

 

 

Vyjádření k předloženým tezím: 

Předložené teze splňují požadavky na formální členění, obsahují všechny požadované 

údaje a v plné míře shrnují hlavní informace o využitých metodách práce i o dosažených vý-

sledcích. 

 

 

 

 

V Brně 19.11.2014     RNDr. Jaroslav Kučera, CSc. 

 



Náměty pro diskusi 

 Ad str. 24: Je d(COD)/dt rychlost šíření trhliny? Jak tato veličina s rychlostí šíření souvi-

sí? 

 Ad str. 39: Pro které polymery a za jakých podmínek platí předpoklady LELM? A pro 

které a kdy ne? 

 Ad str. 63: Ochranná vrstva s nižším modulem pružnosti snižuje K. Vede to ke snížení 

nebo ke zvýšení životnosti trubky? 


