
Hodnocení Ing. Samera Al Khaddoura 

a vyjádření k jeho žádosti o připuštění k obhajobě disertační práce 

 

Samer Al Khaddour se musel v prvních 3 letech studia potýkat s jazykovou bariérou, 

kdy komunikace v českém jazyce nebyla v běžném pracovním kontaktu možná. Další bariérou 

postupu ve studiu byly nedostatky v základních znalostech a i v technickém myšlení 

doktoranda daných zřejmě jeho vzděláním na Syrské universitě a v jistém smyslu i odlišnou 

kulturou projevu. Tyto nedostatky byly postupně překonávány jednak umožněním denní 

komunikace se školitelem v anglickém jazyce a rovněž nezanedbatelnou podporou všech 

pracovníků skupiny Křehký lom, kteří přispívali k jeho výchově a experimentálním návykům. 

V důsledku naznačených nedostatků měl doktorand nicméně opakované znalostní problémy u 

některých doktorských zkoušek (Fyzikální základy mezních stavů, Experimentální lomová 

mechanika). Časovou ztrátu způsobenou zmíněnými nedostatky se nepodařilo eliminovat a v r. 

2013 bylo dokonce doktorandu doporučeno školitelem studium ukončit.  

S ohledem na jazykový handicap jsem doporučil zpracování dizertace v anglickém 

jazyce. 

V souladu s tematickým zadáním se doktorand ve svém studiu primárně orientoval na 

oceli pro energetiku, a to zejména z hlediska hodnocení jejich lomového chování. Toto 

zaměření respektovalo původní odborné zaměření doktoranda na inženýrskou mechaniku (do 

doktorského studia na FSI VUT v Brně byl přijat v rámci oboru Inženýrská mechanika, odkud 

byl na doporučení členů oborové rady doporučen do oboru Fyzikální a materiálové 

inženýrství). Současně byla v rámci tématu zohledněna potřeba řešit problematiku 

podnávarových trhlin heterogenních svarových spojů parogenerátorů zadanou v podobě 

smluvního výzkumu jak na ÚMVI FSI VUT, tak na ÚFM AVČR prostřednictvím ÚAM, s.r.o. 

v rámci projektu financovaného a.s. ČEZ.  Je nezbytné dodat, že aplikačně orientovaná práce 

byla upřednostněna rovněž s ohledem na případnou budoucí použitelnost metodických 

zkušeností doktoranda na domovském pracovišti – Universitě v Damašku. Současně byl využit 

rámec projektu GAČR P108-10-0466 „Predikce lomového chování konstrukčních ocelí na 

základě kvantifikace lokální odezvy materiálu“. Z hlediska věcného a materiálního tak byly 

pro realizaci práce zabezpečeny optimální podmínky včetně silně originálního tématu. 

V průběhu pobytu v ÚFM se doktorand postupně seznamoval se zkušebními metodami 

se zaměřením na hodnocení mechanických a lomově-mechanických vlastností včetně jejich 

experimentálního zkoušení. V této oblasti se významně podílel na hodnocení vlivu teploty na 

lomovou houževnatost uhlíkové oceli 22K parogenerátoru JE a dalších materiálů 

heterogenního svaru, a to jak v základním stavu, tak i ve stavech po simulovaném tepelném 

stárnutí. Jeho práce přispěly k formulaci několika dílčích zpráv pro ÚAM Brno a a.s. ČEZ. 

Postupně došlo, v pátém a šestém roce studia, k vytvoření návyků potřebných pro samostatné 

studium literatury a zpracování literárních poznatků do podoby ucelené práce. Komunikační 

schopnosti a i úroveň zvládnutí tvůrčí práce nevedly k formulaci samostatné publikace vhodné 

pro náročnější impaktovaný časopis. Na druhé straně byl doktorand ve své práci vytrvalý, 

pracovitý a při konzultacích projevoval zájem o zvolená témata. Řádně plnil dílčí úkoly 

formulované školitelem a dalšími kolegy. 

Doktorand se v předložené práce nevyhnul řadě formálních chyb ať již v důsledku 

vlastní nesoustředěnosti nebo v důsledku absence odpovídající kultury projevu zděděné 

z minulosti. Věcně nicméně práce splňuje parametry odpovídající disertační práci a přes 

všechny nedostatky doporučuji v případě pozitivních posudků oponentů připustit Ing. Samera 

Al Khaddoura k její obhajobě.  

Prof. Ing. I. Dlouhý, CSc. 

V Brně dne 30. 1. 2017 


