
Oponentský posudek disertační práce s názvem  

Korelace změny signálu akustické emise s rozvojem kontaktního poškození,  

jejímž autorem je pan Ing. Libor Nohál 

Práce se zabývá zkoumáním rozvoje kontaktního poškození pomocí akustické emise (AE). Cílem práce 

je navrhnout metodologii pro vyhodnocení průběhu kontaktního poškození pomocí AE a odzkoušet ji 

na ložiskovém materiálu (vzorku). Přitom se uvažuje vliv maziva a použijí se dva ložiskové materiály.  

Téma práce je aktuální a pro průmyslovou praxi přínosné. Práce splnila dílčí cíle specifikované 

v kapitole 4, avšak nemyslím si, že by práce příliš přispěla ke splnění širšího cíle specifikovaného 

v Tezích na str. 8 dole, kapitola 2. Konkrétně nevidím, jakým způsobem práce umožnila spolehlivě 

kvantifikovat defekt v počátečním stadiu při zkoušce trvanlivosti a jakým způsobem práce 

kvantifikovala limity pro využití AE.  

Postup řešení je adekvátní řešenému problému, práci vytýkám poněkud popisný styl.  Přínosem 

doktoranda je provedení vlastních zkoušek, zpracování a interpretace výsledků tak, jak je napsáno 

v závěru (1. věta). Dále doktorand analyzoval výstupy z AE a posuzoval, jaký parametr nejlépe 

koreluje s velikostí defektu. Doktorand ověřil postup, který bych sice přímo nenazval metodikou, ale 

který je možno aplikovat při zkouškách trvanlivosti materiálu za podobných podmínek. 

V závěru práce chybí vědecká diskuse výsledků a porovnání výsledků práce s ostatními vědci, kteří se 

věcí zabývají. To je pro disertační doktorskou práci velmi zásadní věc a tedy absenci širší diskuse 

výsledků považuji za podstatnou vadu. Proto žádám doktoranda, aby o tomto pojednal přímo 

v průběhu obhajoby.  

Konkrétní příklad toho, co postrádám, je absence kvalitního komentáře k tvrzení uvedenému na str. 

80 v tab. 6.2. Jedná se o to, že při precizaci výsledků pomocí akustické emise došlo ke snížení 

trvanlivosti oceli 100Cr6 v jednom případě o 30% (str. 80, tab. 6.2). Snížení trvanlivosti o 30% přece 

nemůžeme přičítat přesnějšímu zachycení únavového poškození v raném stadiu pomocí akustické 

emise. Logicky zvlášť tehdy ne, když v jiném případě došlo k poklesu L10 pouze o 5%. Žádám 

doktoranda, aby k této věci zaujal stanovisko doplněné kvantifikací a odkazy na literaturu. V závěru je 

sice komentář, začínající slovy „tento fakt je přisuzován…“, chybí však informace kdo co čemu vlastně 

přisuzuje a hlavně z jakého důvodu. Je to vše takzvaně postavené na vodě. 

K formální stránce pouze podotýkám, že shoda podmětu s přísudkem není dodržena na mnoha 

místech, např. na straně 55 nahoře: Podmínky zkoušek odpovídali – má býti odpovídaly. Považuji to 

již na této úrovni za nevhodné. 

Doporučuji, aby byl doktorandovi udělen akademický titul doktor, pokud obhájí práci v diskusi a 

odpoví uspokojivě na otázky položené v tomto posudku.  

Další otázky:  

Jak je popsán použitý elasto - plastický model materiálu a jak je zjišťěno, že hustota sítě nemá vliv na 

výsledek? (str. 47) 



Jak je ověřeno, že výsledné struktury materiálu na obrázcích na str. 49 – 51 jsou použitelné jako 

ložisková ocel? V práci se vyskytuje pouze tvrzení, že struktura odpovídá metalografickému předpisu, 

což bez dalšího nepovažuji za dostatečné. Pokud by totiž struktury nebyly v pořádku, byla by další 

práce tímto znehodnocena. 

V Tezích je uvedena v kapitole 2 str. 8 věta: Doposud nebyla souhrnně provedena studie vlivu detekce 

počátku kontaktní únavy pomocí AE na parametr základní trvanlivosti L 10. Žádám doktoranda, aby 

vysvětlil, jak by měla taková studie vypadat a co by mělo být jejím výsledkem ve vztahu ke zkouškám 

trvanlivosti.  Výsledek na str. 80 podle mě nelze považovat za takovou studii. 

 

Ing. Jan Čermák  

Dne 20.5.2015 v Brně 

 

 

 

 


