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Hodnocení práce: 

Disertační práce ing. Michala Zouhara je zaměřena na popis růstu trhliny ve vícevrstvých 

materiálech s ostrým rozhraním polymerních částí. Předkládaná studie je zejména zaměřena 

na popis šíření creepové trhliny k materiálovému rozhraní a stanovení podmínek pro 

následnou penetraci trhliny přes toto rozhraní. Zvláštní důraz je kladen na 3D řešení. Aplikací 

řešenou v rámci numericko-analytických studií jsou vícevrstvé polymerní trubky. Práce 

využívá přístupů lineární elastické lomové mechaniky (LELM). 

Cíle práce jsou zaměřeny na vytvoření numerického 2D a 3D modelu pro stanovení lomových 

charakteristik výše zmíněných defektů. Pomocí numerických modelů a analytických přístupů 

ing. Zouhar posoudil vliv existence rozhraní materiálů a vliv rozdílných materiálových 

vlastností na zbytkovou životnost vícevrstvých trubek. Finálním cílem práce má být vyslovení 

doporučení vedoucích ke zvýšení životnosti vrstevnatých polymerních materiálů, zvláště 

v aplikaci na vícevrstvé polymerní trubky. 

Práce je rozdělena do více logických celků. Je vhodné, že autor v úvodu práce uvádí specifika 

polymerních materiálů, vč. popisu mechanismů porušování polymerů. Popisuje rovněž 

experimentální metody pro stanovení odolnosti proti šíření trhlin v polymerních materiálech. 

V dalších částech autor postupně shrnuje známé teorie LELM a vysvětluje pojmy zobecněné 

LELM. Tak přechází k popisu chování trhliny v blízkosti a na rozhraní dvou materiálů. Kapitoly 



7 a 8 jsou hlavními částmi předkládané práce a ing. Michal Zouhar se v nich věnuje popisu 

postupů řešení a dosaženým výsledkům práce.  

Autor v textu často odkazuje na kapitoly v teoretické části disertace. Tím čtenáři usnadňuje 

orientaci v textu a problematice. 

Pro splnění cílů práce doktorand provedl množství numerických výpočtů stejně jako 

následných numericko-analytických vyhodnocení a predikcí. V závěru práce uvádí autor 

přehledný výčet cílů práce s kroky a výsledky, které byly pro jejich splnění učiněny. Lze jasně 

konstatovat, že všechny vytýčené cíle práce byly splněny. 

Téma práce studované ing. Michalem Zouharem je vysoce aktuální, což je doloženo 

v rešeršní části, kde většina odkazů směřuje k pracím publikovaným po roce 2000. Zvolené 

téma má přímý dopad na technickou praxi. Autor se v předkládané práci vyjadřuje 

terminologicky správně a přesně. Práce má pečlivou grafickou úpravu, občas se vyskytují 

drobné překlepy, gramatické nepřesnosti či typografické chyby. Výsledky disertační práce 

jsou doloženy vysokou publikační aktivitou, přičemž ing. Michal Zouhar dosud publikoval 6 

článků v impaktovaných časopisech, 9 článků v recenzovaných časopisech a 17 článků ve 

sbornících mezinárodních a národních konferencí. Výsledky studií uvedených v disertační 

práci přispěly k řešení řady výzkumných projektů GA ČR, GA AV a projektů specifického 

výzkumu VUT v Brně. 

V textu jsem našel drobné nepřesnosti, které však nesnižují celkový dobrý dojem z práce: 

- Autor několikrát zmiňuje významově zdvojený termín „residuální zbytková životnost“. 

- Strana 31: Trhlina na rozhraní je popisována jako obecný koncentrátor napětí. Bylo by 

lépe napsat obecný singulární koncentrátor napětí. 

- Strana 45: Autor tvrdí, že kritérium CMOD je nezávislé na volbě délkového 

parametru. Tento parametr je však v kritériu CMOD pevně zvolen jako délka trhliny, 

odpovídající v tomto případě tloušťce vrstvy.  

- V názvu kapitoly 8.1.1 je termín Kritická délka trhliny. Tento pojem má však většinou 

jiný význam, než volbu délkového parametru d. V názvu kapitoly 8.1.1 by bylo lépe 

použít např.: Vliv volby délkového parametru v kritériích stability. 

- V obr. 50 a 53 je chyba v indexech materiálových parametrů. Z dalšího textu plyne, že 

ochranná vrstva má mít materiálové parametry E2, 2, zatímco materiál trubky E1, 1.  

Pro diskuzi k předloženému pojednání mám následující otázky: 

- V kapitole 3 jsou popsány mechanismy porušování polymerních materiálů. V případě 

křehkého lomu se zde mluví o pomalém šíření trhlin. Křehký lom je však běžně spjat 

s vysokými rychlostmi šíření trhlin. Čím je tedy v případě polymerních materiálů lom 

křehký? 



- Standardně je tvar čela trhliny odhadován z podmínky KI = konst., ale někdy (např. 

v [II]) je odhadován z podmínky p = konst. Čím se tyto dva přístupy liší? 

- Autor často píše o faktu, že trhlina šířící se z poddajnějšího materiálu do tužšího má 

nižší (zobecněný) součinitel intenzity napětí, než v případě homogenním, a tím 

vysvětluje prospěšnost poddajnějších ochranných vrstev. To by ale bylo jednoznačné 

pouze v případě stejných lomových parametrů KC u obou materiálů (trubka a 

ochranná vrstva). Prosím autora, aby diskutoval případy, kdy KC bude u ochranné 

vrstvy vyšší/nižší ve srovnání s KC materiálu trubky. 

 

Vyjádření k předloženým tezím: 

Teze práce odpovídají požadované struktuře. Vycházejí z obsahu předložené disertační 

práce, tedy po odstranění drobných nedostatků popsaných v posudku disertační práce 

mohou být publikovány v Edici PhD Thesis. 

 

Závěrečné hodnocení: 

Předkládaná práce prokazuje, že Ing. Michal Zouhar je schopen samostatné vědecké práce 

na velmi dobré úrovni. Disertace, včetně přiložených tezí splňují po věcné i formální stránce 

všechny požadavky kladené na doktorské práce. Po úspěšném obhájení práce doporučuji 

udělit panu Ing. Michalu Zouharovi titul Ph.D. v oboru inženýrská mechanika. 
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