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Předložená disertační práce se zabývá studiem možností využití indentační křivky 

z instrumentovaného tvrdoměru pro určení zatěžovací křivky zkoušky jednoosým tahem, resp. 

jejich vybraných parametrů. Vzhledem k tomu, že indentace je ve vybraných případech 

považována za nedestruktivní metodu určování charakteristik materiálů, zejm. v provedení s 

kuličkou, je takové téma vysoce atraktivní. A to zejména s ohledem na vzrůstající potřebu 

kvantifikace zbytkové životnosti provozovaných komponent podléhajících stárnutí. Cílem 

práce (str. 13, kap. 2) bylo vyvinout metodiku pro stanovení základních mechanických 

vlastností (smluvní meze kluzu, meze pevnosti, modul pružnosti) na základě provozních 

zkoušek instrumentovaného měření tvrdosti. Zvolenou problematiku lze, i přes značnou 

rozpracovanost různých přístupů považovat za originální vzhledem ke komplexnosti 

navrhovaného řešení a za velmi aktuální a přínosnou vzhledem k potenciálním aplikacím. 

Disertační práce o rozsahu 142 stran (včetně příloh a literatury) je logicky rozdělena na část 

úvodní - teoretickou, realizační včetně krátkého popisu experimentů, komentář k výsledkům 

s krátkou analýzou – diskusí a závěry. Obrazový a tabulkový doprovod práce má dobrou 

odbornou úroveň, vytknout lze občas velmi malá písmena u některých obrázků (např. obrázky 

6.2.1 až 6.2.23,  obr. 6.5.6 – 6.5.7.). Citace literatury (celkem 80 referencí) jsou úplné a 

reflektují v podstatě strukturu danou ČSN ISO 690. Autor se nevyhnul nepřesnostem, a to jak 

z hlediska české stylistiky, tak z hlediska použití některých odborných termínů, nicméně 

frekvence výskytu nepřevyšuje běžný standard u těchto prací. Například:  

str. 15 „instrumentované měření tvrdosti“ se častěji používá instrumentovaná indentace (velmi 

často, např. „ball indentation test“); 

str. 17, nadpis kapitoly: „Měření zkoušky tvrdosti“; 

str. 32, 11. ř. zdola: „modelování simulace indentace“; 

str. 64, obr. 5.11 lomové napětí se ve smluvních charakteristikách závislosti napětí a 

deformace nevyhodnocuje/neuvádí, protože nemá žádnou vypovídací hodnotu; 

str. 86, trochu zkreslený popis principu konfokálního mikroskopu - jedná se o obraz složený 

ze snímků fokusovaných do různých úrovní zkoumaného reliéfu; 

str. 89, 4. ř. odspodu: „hodnoty síly zatížení indentoru“; 

str. 93, 8. ř. shora „měření instrumentovaného měření tvrdosti“. 

Kladem teoretické části (kap. 3 a kap. 4, 45 stran) je bezesporu široký úvod do problematiky, 

který dodává poměrně ucelený obraz o stavu řešení různými autory, a který zahrnuje i témata, 

která nesouvisí bezprostředně s cíli práce, nicméně s předmětem výzkumu v této oblasti ano, 

např. změny mikrostruktury heterogenního svaru v důsledku tepelné expozice. Literární 

rešerše reprezentuje klíčové publikace ze světové literatury zahrnující interpretace 

indentačních křivek a postupy jejich využití pro určení základních materiálových parametrů. 

Tato část je díky přehlednému zpracování a i kritickému přístupu velmi hodnotná. V přehledu 

metod měření tvrdosti nicméně postrádám aspoň krátkou zmínku o nepřímých metodách 

měření (např. ultrazvukovou metodu), i když v kapitole následující pak jeden 

z prezentovaných komerčně vyráběných tvrdoměrů tuto oblast zastupuje (str. 23).  



Kapitola nazvaná analýza problému a volba metod řešení (kap. 5, 3 strany) představuje 

v podstatě zpřesnění cílů disertace na základě poznatků z literatury. Zvolené přístupy a úkoly 

zde popsané lze považovat za optimální ve vztahu k současným poznatkům. 

Vlastnímu řešení problematiky je věnována následující kapitola (kap. 6, 30 stran). Klíčovým 

pro úspěšné řešení je volba rovnice popisující materiálovou křivku – model podle Voceho. 

Velmi významná je jeho citlivostní analýza realizovaná disertantem, tj. kvantitativní odezva 

modelu na volbu jednotlivých parametrů Voceho rovnice. Tato analýza je důležitá nejen ve 

vztahu k výpočtům, ale ukazuje také na potřebu vysoce přesných měření např. geometrie 

vtisku. Změny rozměrů vtisku se pohybují v rozmezí do 1 µm i při poměrně výrazných 

změnách parametru R0 (100 - 700 MPa) nebo R (100 - 580MPa).  

Součástí této části práce je i experimentální část, v rámci které byly měřením určeny 

parametry tahových zkoušek a zatěžovací křivky pro srovnání s výpočtovými. S ohledem na 

charakter práce by bylo účelné popsat i způsob měření prodloužení. Dále je popsán postup 

určování indentačních křivek a dalších parametrů indentace včetně geometrie vtisků.  

Výpočet parametru Voceho modelu byl v podstatě realizován dvěma postupy: (i) 

„optimalizační metodou“ za využití komerčního software OptiSLang a (ii) metodou nazvanou 

jako „online“ využívající dopředu realizované výpočty MKP pro podobné zatěžovací křivky 

jako je predikovaná. První metoda se jeví jako přesnější ale časově náročnější, druhá metoda 

může být zatížena větší chybou, výsledek je však k dispozici ve srovnatelně kratší době. 

Aplikace obou metod současně se přitom nevylučuje. 

Vývoj metody a její ověření bylo realizováno nejprve na souboru vybraných ocelí s feritickou 

strukturou. Vlastní verifikace pak byla realizována na vzorcích vybraných z heterogenního 

svarového spoje, u kterého kromě výchozího stavu byly hodnoceny i struktury po 

simulovaném stárnutí.  

Prezentace a analýza těchto výsledků jsou pak předmětem kap. 7 (33 stran). Jsou zde 

prezentovány poznatky a výsledky metodického charakteru (pre- a post-processing 

naprogramovaný v jazyce Python), tak i vlastní predikce zatěžovacích křivek a jejich srovnání 

naměřenými. I zde podobně jako u citlivostní analýzy by bylo účelnější zobrazovat výřez 

klíčových části záznamu v oblasti meze kluzu a meze pevnosti. Z hlediska materiálu může být 

zvolené měřítko někdy zkreslující. Prezentované predikce zřejmě poměrně dobře odpovídají 

v oblasti meze kluzu, v oblasti rovnoměrných deformací a i na mezi pevnosti je soulad horší. 

Z hlediska vyvíjené metodiky bylo dosaženo samozřejmě úspěchu, ale v okamžiku kdy budou 

predikované křivky použity pro např. pro elasto-plastické výpočty, může dojít ke zkreslujícím 

nekonzervativním odhadům např. lomové houževnatosti. Týká se to např. křivek 

prezentovaných na obr. 7.4.4., kde obě predikované křivky zdánlivě dobře korelují 

s naměřenou, nicméně pro podobné rozdíly zatěžovacích křivek jiná práce provedená na 

feritické oceli pro odlitky ukázala diametrální rozdíly v parametrech iniciace lomu. Zdánlivě 

zanedbatelná odchylka (v intervalu 4 - 6 %) je z hlediska materiálu ve skutečnosti odlišné 

deformační zpevňování, které při lokalizaci deformace může vést (při výpočtu) k odlišným 

parametrům chování v plastické zóně na čele trhliny (platí zejm. pro výpočty pro návar 

v žíhaném stavu). 

Kap. 8 shrnuje požadavky a parametry potřebné pro měření instrumentované indentační 

křivky s cílem predikovat tahovou zatěžovací křivky za použití přenosného tvrdoměru. 

Závěry (kap. 9, 2 strany) odpovídají realizovaným pracím a získaným výsledkům. Nelze mít 

námitky, jsou nicméně poměrně obecné, tj. spíše shrnují, co bylo provedeno, než komentují 

případné nové poznatky. Poslední odstavec naznačuje směry dalšího možného vývoje a cíle 

dalšího výzkumu v této oblasti. Z porovnání cílů práce a závěrů je nicméně zřejmé, že práce 



zcela splnila stanovené cíle a výsledky jsou pro rozvoj oboru přínosné.  

Kromě dílčích připomínek výše uvedených mám otázky, které doktorand prodiskutuje a 

vysvětlí při obhajobě: 

1. Byla u některé oceli pozorována výrazná mez kluzu z Lűdersovou deformací, má nebo 

může mít (pokud toto chování nebylo zjištěno) výrazná mez kluzu vliv na přesnost 

predikovaných hodnot? Je vývoj geometrie vtisku u oceli s výraznou mezí kluzu 

odlišný od ocelí bez Lűdersovy deformace? 

2. V případě měření indentační křivky lze předpokládat použití různých zařízení od 

přenosného tvrdoměru po standardní zkušební stroj. Jaký má vliv tuhost použitého 

zkušebního zařízení na indentační křivku? Je tento aspekt v metodice zohledněn? 

3. Lze u zvolených metod/postupů predikce zatěžovacích křivek předpokládat zvyšování 

přesnosti určení predikovaných křivek s počtem řešených úloh (případně i za 

předpokladu, že budou kromě predikovaných křivek k dispozici i naměřené)? 

4. Je vyvinutá metodika přenositelná i na jiné materiály (plasty, keramiky), pokud ano, 

v čem lze spatřovat omezení.  

Závěr: 

Doktorand prokázal tvůrčí schopnosti a splnil požadavky kladené na disertační práci v oboru 

Inženýrská mechanika. S ohledem na přínos pro rozvoj oboru a velmi dobrou úroveň práce 

doporučuji práci k obhajobě a v případě jejího úspěšného absolvování udělit titul PhD. 
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