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Oponentský posudek disertační práce 

Ing. Tomáše Lakoty 

nazvané 

Computational Modelling of Mechanical Behaviour of Elastomer-steel-fibre Composite 

 

 

Předložená práce má 150 stran, sestává z úvodu, stanovení cílů práce, osmi odborně 

zaměřených kapitol, závěru, seznamu proměnných a přílohy. 

 

Poznámky k textu 

 

Kapitola 2. Formulations of problems and goals 

 

Autor tvrdí, že hlavním cílem práce (main goal) je srovnat dva přístupy (kterým však říká 

levels) k řešení úloh s kompozitními materiály  a zjistit, zda  modely (unimaterial and 

bimaterial) dají stejné výsledky. Je zřejmé, že výsledky srovnání nemohou být stejné – ty 

budou dozajista různé. Cílem práce by mělo být srovnání obou metod a nalezení oboru jejich 

platnosti a nalezení oblastí, kde se dají použít metody obě a srovnání náročnosti obou metod. 

Toto jsou poznámky čtenáře úvodu – uvidíme, jak se autor se svými cíli vyrovná v dalším 

textu.  

 

Autor tvrdí … that there is no available solver based on Cosserat continuum …  

 

Autor posudku našel informaci o numerické implementaci cosseratovských úloh v příspěvku 

autorů Sluyse and de Borst v publikaci  Stein, E., de Borst, R. and Hughes, T.J.R., editors, 

Encyclopaedia of Computational mechanics, Vol. 2, p. 355, John Wiley, Chichester, 2004. 

 

Kapitola 3. Hyperelasticity 

 

Po přečtení prvních dvou kapitol, a po začtení se do kapitoly třetí, dýchne na čtenáře jiný 

autorský a jazykový styl. S výjimkou prvního odstavce, text plyne v jasných a průsvitných 

formulacích bez gramatických chyb a stylistických neobratností. 

 

Kapitola 3 obsahuje shrnutí známých vztahů z mechaniky kontinua. Je známo, že teoretické 

manuály komerčních konečnoprvkových programů jsou často dobrými učebnicemi 

mechaniky kontinua.  

 

Tvrdí-li autor, na str. 14, že most of this chapter can be found in [2], tak se autor posudku ptá, 

zdali je to opsáno sakumprásk z [2], nebo zda jde o kompilát z více zdrojů. 

 

Kapitola 4. Tension and …  

Str. 33. Výrobce materiálových vzorků a složení (katalogové údaje) by měly být uvedeny. 

O výsledcích tahových testů se říká, že byly přepočteny na údaje vyjádřené v inženýrských 

napětích a přetvořeních. Šlo o velké deformace? Jak byly údaje přepočteny? 

 

Obrázek na straně 34, ilustrující ohybové testy, indikuje, že zde k velkým deformacím 

dochází – v textu tato skutečnost však není zmíněna. 
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Str. 35. Material parameters … were determined by standard procedure. Ta je v textu 

popsána tak stručně, že neumožňuje jakékoli posouzení. Věřím, že existuje podrobný 

technický report. Je tomu tak?  

 

Autor píše. The following material parameters were found by using the least square method. 

Co to je za sdělení? To přece není popis metodiky zpracování experimentálních dat. A k 

procesu získávání dat autor odkazuje na odst. 3.6, který je však převzatý z cizí publikace, je 

úplně obecný – nevyjadřuje detaily autorova měření. 

 

Str. 38, rovnice (97). Co to je za zápis? Hodnota 4I  je skalár. Je-li Cmaticové vyjádření 

tenzoru a A je vektor, pak by mělo být CAA
T

4I . Co značí ta tečka v zápisu rovnice (97)? 

 

Kapitola 5. Cosserat theory of continuum. 

 

To je zase jiný jazyk a jiný vypravěčský styl.  

 

Text v rozsahu 20 stran je převzat z publikací autorů Eringena a Nowackého, a to bez 

autorova sjednocujícího či hodnotícího komentáře.  

 

Kapitola 6. Hyperelastic constitutive model … 

 

Opět je text převzatý z cizích citovaných zdrojů.  

 

Kapitola 7 začíná sdělením. A new form of strain energy density function … is proposed in 

this chapter. A já se ptám – who is proposing it?  

Autor neuvádí zdroj, text je gramaticky i stylisticky správný, až na několikrát se vyskytující 

termín derivation namísto správného derivative, a to ve smyslu českého termínu derivace.  

 

Po dočtení práce do konce jsem přišel na to, že toto je podstatná část práce, a že je 

vypracována doktorandem samotným.  

 

Kirchhoff je důsledně psán Kirchoff – tedy špatně! A to v celé práci, včetně seznamu 

označení.  

 

Kapitola 8. Compressible … 

Není uveden zdroj. 

 

Kapitola 9. Determination … 

 

Zde se ujímá slova autor sám. V druhém odstavci píše. The following chapter 9.1 … ale má 

na mysli odstavec – tedy paragraph.   

 

Dále … with insignificant Young modulus of the matrix compared to the fibres … Autor přece 

nechce srovnat Youngův modul s vláknem, ale hodnotu Youngova modulu s hodnotou Y.m. 

vláken – v angličtině by se to dalo zkrátit na … with that of fibres … 

 

Část kapitoly (str. 84 – 89) byla vypracována autorem – druhá část byla převzata ze Sluysova 

textu.  
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Kapitola 10. Finite element implementation … 

 

Autor vysvětluje princip virtuálních prací, používá však formulaci vedoucí na princip 

virtuálních výkonností. 

 

Rov. (402) … why the potential energy of applied forces is neglected? Explain, please. 

 

Str. 119. Only 8 elements were used for a three-point bending test? Zřejmě symetrie byla 

využita, ale stejně je to málo. Okrajové podmínky naznačené v obr. 18 vyžadují pár slov 

komentáře. Můžete je vysvětlit podrobněji? 

 

Na stranách 121 a 122 jsou shrnuty výsledky srovnání jednotlivých přístupů. Autorův závěr, 

že prvky s větším počtem integračních bodů vykazují větší tuhost v ohybu je obecně známa. 

Je též známa vlastnost těchto prvků se při ohybu „zamykat“ – tato vlastnost bude zvláště 

patrná při malém počtu prvků, a to u prvků ansysovských i autorových. 

 

Jeden z autorových závěrů je: 

 

… increasing parameter 6k increases stiffness of resulting curves … 

 

Všichni víme, co autor chce říci. Totiž že zvýšením hodnoty parametru 6k se zvýší tuhost 

odezvy zatěžovacího procesu. Tak proč to neřekne pořádně a namísto toho tvrdí, že zvětšením 

parametru se zvýší tuhost křivek. Je to formalita pouze zdánlivá. 

 

Důležitějším nedostatkem předložených závěrů ale je, že porovnáním tuhostí se nic 

nedozvíme o věrohodnosti srovnávaných modelů. Mělo by nás zajímat, jaký je obor platnosti 

jednotlivých přístupů, kde jsou přístupy zaměnitelné, kde naopak některý z modelů je 

nepoužitelný. A také inženýrský požadavek efektivity by měl být sledován – kolikanásobně je 

jeden přístup výpočetně náročnější než jiný. Je to částečně napraveno v kapitole 11. 

 

Jeden ze způsobů, jak se ke „správným“ výsledkům přiblížit by bylo i porovnání výsledků, 

získaných s postupně se zdvojnásobujícím se počtem prvků konečnoprvkového modelu.  

 

11. Conclusion 

 

Teprve když recenzent dojde k poslední a předposlední kapitole, začíná mít jasnější představu 

o rozsahu autorovy práce a o jeho podílu na předložené disertaci. 

 

Připomínky k angličtině – to zdaleka nejsou všechny prohřešky. Nejvíce jsem jich vypsal na 

počátku práce, pak jsem je přestal systematicky sledovat. 

 

Str. 11
4
.  … Namísto practise má být practice 

Str. 11
5
.  … Chybí čárka. Má být … element method, are commonly … 

Str. 115.  … Namísto … an only one … má být … the only one … 

 

Str. 121,2. … where only basic knowledge is introduced … a clumsy statement 

Str. 141.  … some basic knowledge… a clumsy statement 

Str. 141,2. … The most of this chapter can be found in … ??? 

 

Str. 334 … namísto by both of the mentioned má být both of mentioned  
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Str. 366  … namísto are to able work má být are able to work 

 

Str. 4014 … other, others … see lesson 10 of any textbook 

 

Str. 434 … namísto it was find má být it was found 

 

Str. 102
4
 … plurál od matrix je matrices 

 

Str. 1174 … namísto polynom má být polynomial 

 

 

Literatura 

Neúplné odkazy – např. [11]. 

 

 

Závěr posudku. 

 

Práce obsahuje přínos v oboru cosseratovské mechaniky aplikované v oboru velkých 

deformací. Práce je zaměřena teoreticky, experimentálně a je dotažena do implementačních 

konců – presentované výsledky, získané autorovými konečnoprvkovými programy 

vytvořenými v Matlabu, jsou srovnány s výsledky ansysovskými a i s těmi, získanými 

experimentálně. Za důležitý přínos považuji zvládnutou metodiku pro zjišťování 

materiálových konstant. 

 

Práce se čte obtížně. Zprvu není jasné, co je přínos autorův a co jsou texty přejaté. Práci by 

prospělo, kdyby ty kapitoly, které jsou převzaty z cizích zdrojů, byly v oddělené části práce – 

třeba v příloze na konci zprávy. 

 

Práci by slušel i dodatek, podrobně popisující metodiku experimentu. Další vhodný dodatek 

mohl být věnován programovacím aktivitám 

 

Angličtina autorova je v příkrém kontrastu s angličtinou převzatých textů.  

 

Předloženou práci jako celek však hodnotím kladně a doporučuji k obhajobě. Doporučuji, aby 

doktorandovi byl po úspěšné obhajobě udělen titul PhD. 

 

 

V Praze, 9. dubna 2013 

 

M. Okrouhlík 

Ústav termomechaniky, 

Dolejškova 5, Praha 8 

 

 

 

 

 

 

 

 


