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Ing. Libor Nohál zahájil doktorské studium v Ústavu konstruování FSI VUT v Brně v září roku 

2010. V souladu se studijním plánem složil všechny předepsané zkoušky z odborných předmětů a 

angličtiny. Státní doktorskou zkoušku úspěšně vykonal počátkem roku 2013. Na základě 

doporučení zkušební komise bylo původní téma – Identifikace změn parametrů signálu akustické 

emise jako důsledku mechanického poškození konstrukce zpřesněno a následně byl příslušným 

orgánem FSI schválen nový název „Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního 

poškození" a byly upraveny cíle disertační práce.  

Odborné zaměření doktorského studia bylo od počátku navázáno na významné a tradiční oblasti 

výzkumu v Ústavu konstruování, kterými jsou rozvoj kontaktní únavy a identifikace vzniku a 

rozvoje vzniku poškození ložisek. Přibližně od roku 2005 je v těchto oblastech využívána moderní 

metoda nedestruktivního zkoušení - akustické emise.  

Ing. Nohál plně zvládl moderní experimentální zařízení, dostupná na našem pracovišti, včetně 

využití moderních postupů zpracování a vyhodnocování naměřených dat. V rámci řešení disertační 

práce bylo také významně zmodernizováno zkušební zařízení pro zkoušky kontaktní únavy při 

axiálním zatěžování. Dosažené a následně publikované výsledky prokazují možnost výrazného 

zpřesnění diagnostiky vzniku poškození oproti standardním vibrodiagnostickým postupům. Za 

přínosný považují i základní návrh metodiky pro realizaci zkoušek kontaktní únavy materiálů 

s využitím metody akustické emise. Po dopracování a ověření může této metodika může významně 

přispět ke vzájemné srovnatelnosti výsledků získaných na různých materiálech.   

Při hodnocení výsledků práce je samozřejmě nezbytné připomenout zejména multioborovost 

problematiky dizertační práce, která souvisí nejen s oblastí diagnostiky částí a mechanizmů strojů, 

ale i s oblastí materiálového inženýrství, elektrotechnikou a zpracováním signálu.  

Ing. Nohál plnil úkoly spojené s doktorským studiem samostatně a nadstandardním způsobem. 

Spolupracoval se školitelem při řešení několika projektů MPO ČR a TA ČR, dále byl členem 

skupiny AE v rámci projektu NETME. Ing. Nohál se dále účastnil řešení dalších projektů v rámci 

FSI VUT v Brně. Intenzivně se věnoval modernizaci zkušebních zařízení v laboratoři kontaktní 

únavy. V rámci disertační práce byl připraven návrh metodiky, která bude po dopracování předána 

k certifikaci. Je nutno připomenout, že Ing. Nohál absolvoval v průběhu studia školení pro NDT 

specialisty v oblasti AE a získal mezinárodně uznávaný certifikát Level II pro metodu AE. 
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V oblasti publikační je autorem, příp. spoluautorem více než 20 časopiseckých článků a odborných 

příspěvků na významných konferencích. Jeden příspěvek již byl publikován v impaktovaném 

časopise a další je připraven k publikování. V recenzovaných časopisech byly zatím publikovány 

čtyři články. Ing. Nohál je spoluautorem monografie z oblasti aplikačních možností AE. Několik 

dalších příspěvků bylo prezentováno na zahraničních konferencích, uvedených v databázi 

Thompson Reuters apod.  

V rámci pedagogické činnosti byl Ing. Nohál zapojen do výukové činnosti odboru metodiky 

konstruování, kde vyučoval předměty v 1. a 2. ročníku bakalářského studia a vedl několik 

závěrečných prací studentů bakalářského typu studia.  

V průběhu studia se nepodařilo realizovat předpokládanou dlouhodobou stáž na pracovišti mimo 

VUT (Cranfield University). Za určitou náhradu je však možné účast na společném mezinárodním 

projektu s Univerzitou v Lublani, který byl spojen se dvěma krátkodobými stážemi a samozřejmě i 

technickou spolupráci s firmou ZD Rpety se sídlem ve Rpetech při vývoji a modernizaci 

analyzátorů AE a jejich softwarového vybavení. 

 

Závěr: konstatuji že, dle mého názoru, předložená práce vyhovuje požadavkům, které jsou 

kladeny na doktorskou dizertační práci. Výsledky jsou přínosné pro další rozvoj oboru a je 

možné je bezprostředně využít pro významné zlepšení diagnostiky vzniku a rozvoje 

kontaktního poškození. Ing. Libor Nohál prokázal schopnost samostatného řešení složitých 

výzkumných úkolů. Z těchto důvodů práci doporučuji k obhajobě.  
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