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Využití elektromagnetické a akustické emise pro diagnostiku moderních kompozitních 

materiálů 

 

Doktorská práce se na 128 stranách textu s 85 citacemi literatury a 99 obrázky se zabývá 

vysoce aktuální problematikou studia využití elektromagnetické a akustické emise při 

diagnostice moderních materiálů, zejména kompozitů. Námět práce je aktuální z hlediska 

současného stavu vědy.  

Předložená doktorská dizertační práce je zpracována srozumitelně v českém jazyce. Je 

rozdělena do 14 kapitol. Členění kapitol je vyvážené. Jádro vlastní práce tvoří přibližně 

polovinu z rozsahu práce. 

Přehled kapitol:  

Současný stav řešené problematiky je uveden v kapitole 2. Cíle práce jsou popsány ve třetí 

kapitole. V 5. až 7. Kapitole jsou zmíněny metody nedestruktivního testování polymerních 

materiálů, elektromagnetické emise, akustické emise. Osmá kapitola pojednává o metodice 

měření elektromagnetické emise. V 9.kapitole jsou popsána experimentální pracoviště na 

ústavech Elektrotechnické a Stavební fakulty. 10. Kapitola pojednává analýze měřených 

signálů EME a AE. Vyhodnocení primárních parametrů mikrotrhlin je uvedeno v 11. kapitole. 

12. Kapitola pojednává o možných zdrojích EME ve vláknových polymerních kompozitech. 

Shrnutí výsledků disertační práce je v kapitole 13. a závěr a vlastní přínos autora je shrnut 

v kapitole 14. 

 

Práce je zpracována velmi pečlivě s minimem překlepů a chyb.  

Pouze bych provedl malé úpravy v terminologii: Místo tenzometr používat tenzometrický 

snímač a místo USSR napsat SSSR. 

 

Grafické zpracování práce je dobré. Práce je doplněna obrázky a matematickými vztahy, 

rovněž je zde dostatek odkazů na použitou literaturu. Disertační práce splnila sledovaný cíl. 

Použité metody odpovídají zadání práce. 

V práci jsou velmi podrobně popsány poruchové mechanismy u vláknových polymerních 

kompozitů, zároveň je velmi pěkně dokumentovaná fraktografie lomových ploch kompozitů 

na základě SEM. Přínos práce spatřuji zejména ve vybudování pracovišť (hardwarové i 

softwarové), která umožňují současnou registraci a zpracování AE a EME. Dalším přínosem 

je analýza signálů AE a EME při porušování kompozitů. 



Obecně bych chtěl poznamenat, že v průběhu celé práce, včetně závěru není zcela jasný podíl 

autora, poznatky spoluautorů a poznatky získané z literatury. 

 

Otázky na disertanta: 

1. Proč v předložené práci byly zkoumány pouze kompozity se skelnou výztuží, byly 

zkoumány i jiné kompozitní materiály? 

2. Je možno rozlišit na základě EME a AE poruchové mechanismy vláknových 

polymerních kompozitů, tak jak je popsáno na stranách 9 – 11? 

3. Je plánováno zjišťování EME s využitím antény elektromagnetického vlnění? Zatím 

se jedná spíše o registraci elektrostatického jevu, kterému se též obecně říká EME. 

 

Disertant prokázal na základě svých publikací a úspěšné účasti na řešení výzkumných 

projektů, že má předpoklady pro další vědeckou práci. Disertace splňuje podmínky 

samostatné tvůrčí vědecké práce a obsahuje původní a autorem disertační práce publikované 

výsledky vědecké práce a výsledky přijaté k uveřejnění. Jádro dizertační práce bylo 

dostatečně publikováno zejména na mezinárodních konferencích. Z předložené práce a z již 

publikovaných výsledků je možno usoudit, že se jedná o pracovníka s vědeckou erudicí. 

Předložená dizertační práce uchazeče odpovídá uznávaným požadavkům k udělení 

akademického titulu. Protože výše uvedené připomínky nesnižují vědeckou hodnotu práce a 

její celkové vyznění odpovídá obecně uznávaným požadavkům kladeným na doktorské práce,  

 práci doporučuji k obhajobě. 
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