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1. Zaměření práce a aktuálnost tématu. 

 

Disertační práce je zaměřena na řešení zásadních problémů spojených s numerickou 

simulací kinematiky a dynamiky mechanismů pomocí vlastní vyvinuté numerické metody a 

na ní postavené komplexní simulační aplikace. Popsány jsou jak matematické principy 

použité numerické metody, tak i postup programování důležitých částí aplikace a její 

optimalizace. Důraz je kladen zejména na numerickou simulaci v reálném čase a její využití 

při simulaci vozidlových mechanismů. Práce se zabývá oblastí, která by dnes bez dostupnosti 

patřičného výpočetního výkonu neexistovala. 

Aktuálnost práce je hlavně v přínosu modelování v numerické simulaci chování strojních 

mechanismů z pohledu vzájemného pohybu těles a působících sil. 

 

2. Splnění cíle disertace, metody zpracování. 

Cíle disertační práce, jsou obsaženy v kap. 4. Cílem práce bylo řešení problémů spojených 

s vytvořením simulačního prostředí, které bude vhodné pro řešení kinematiky a dynamiky 

obecných mechanismů běžné velikosti a rychlosti s důrazem na možnosti simulace v reálném 

čase. Mohu konstatovat, že cíle práce jsou jasně formulovány a jsou splněny. 

Autor při zpracování doktorské disertační práce postupoval metodicky správně. Práce 

obsahuje 78 stran (bez seznamu literatury a přehledu veličin), 52 obrázků, 4 tabulky, 16 

kapitol (včetně přehledu veličin a seznamu použité literatury). Přehledu současného stavu 

řešené problematiky se věnují kapitoly 2 a 3. Popisu metody se věnují kapitoly 5-7, rozšíření 

metody na speciální režimy simulace je popsáno v kap. 8. Metodu charakterizuje zejména 

inovativní způsob, jakým je řešen sférický pohyb těles, odchylky v orientaci souřadných 

systémů kinematických vazeb i silových prvků a způsob dosažení (splnění) vazebních 

podmínek v kinematických vazbách pomocí korekčních sil a momentů. Verifikaci metody se 

věnuje kapitola 9. 

Vytvořený algoritmus je cenným přínosem pro řešení vybraných úloh mechanických 

systémů se zvláštním zaměřením na vozidlové soustavy. Numerická simulace umožňuje 

počítačové zpracování a dále analyzování různých variant problémů při ovládání a posuzovaní 

jízdních vlastností vozidel.  Lze konstatovat, že cíle byly splněny. Autor prokázal vynikající 

znalosti v oblasti mechaniky a matematického modelování statického a dynamického chování 

mechanických systémů. Tuto skutečnost lze jednoznačně považovat za přínos doktoranda a 

lze doporučit, aby v této práci pokračoval. Zvolené metody zpracování jsou adekvátní a 



využívají v plné míře nových softwarových prostředků. Zvláště oceňuji originální přístup k  

simulaci mechanických systémů. 

 

3. Připomínky a dotazy k obsahu a formě zpracování.  

 V rámci obhajoby doporučuji, aby autor zaujal stanovisko k následujícím problémům a 

připomínkám. 

- Vytvořená počítačová aplikace Mechanics, která umožňuje v interaktivním grafickém 

prostředí sestavovat a simulovat mechanické modely složené z tuhých těles, 

kinematických vazeb, vnějších sil, momentů a dalších interakčních silových prvků 

bude poskytovat výsledky, které budou závislé na věrohodnosti vstupních údajů. 

V této souvislosti by mě zajímalo, jakým způsobem autor bude získávat vstupní data?  

- V rámci obhajoby žádám autora, aby vysvětlil, jak lze experimentálně stanovit 

moment setrvačnosti spalovacího motoru? 

- Označení veličin je netradiční, např. vektor úhlového zrychlení Ar, vektor úhlové 

rychlosti Vr. Ikdyž je to v textu odůvodněno, přesto to není, pro účely vysvětlení 

metody, nejšťastnější řešení. 

- V některých případech porozumění (obsahu) rovnic nechává autor na čtenáři, aniž by 

uvedl jejich označení (např. porozumění rovnice 29 by usnadnilo upozornění na to, že 

je odvozena z rovnice 2). 

- Drobné nedostatky v jednotkách v kombinaci s indexy. Např. v seznamu symbolů je 

pro veličinu V uvedena jednotka [m·s
-1

] což je správně v případě translační rychlosti, 

tedy pro index t (Vt), v případě kombinace s indexem r veličina Vr označuje úhlovou 

rychlost, jejíž jednotkou je [rad·s
-1

]. 

- Některá tvrzení by bylo vhodné podložit odkazy na literaturu (např. první odstavec 

kap. 2.2 o % využití MB software v různých oblastech.  

 

- Kladně hodnotím inovativní přístup k řešení sférického pohybu a k řešení 

kinematických vazeb mechanismu. 

- Oceňuji rozsáhlý a při tom přehledný rozsah současného stavu požadavků na 

simulační nástroje v oblasti dynamiky vozidel.  

- Kladně hodnotím jazykovou a grafickou úpravu.  

 

 



 

4 Závěr 

Autor postupoval při zpracování doktorské disertační práce systematicky a vzhledem 

k cíli práce použil adekvátní metody a také jednoznačně prokázal schopnost využít v plné 

míře numerickou simulací kinematiky a dynamiky mechanismů pomocí vlastní vyvinuté 

numerické metody. Celkově je možné k předložené doktorské disertační práci Ing. Lubora 

Zháňala konstatovat, že autor prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce. Posuzovaná práce 

ve smyslu výše uvedeného hodnocení naplnila stanovené cíle. 

Doktorská disertační práce splňuje zákonné předpisy, a proto doporučuji, aby předložená 

práce byla podkladem pro obhajobu před komisi pro obhajoby disertačních prací a v případě 

úspěšné obhajoby byl Ing. Luboru Zháňalovi 

udělen titul 
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