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1. Aktuálnost tématu disertační práce 

Téma práce je aktuální, vychází z potřeb průmyslové praxe, konkrétně firmy Robert BOSCH 
s.r.o. České Budějovice. Obecným cílem práce je zvýšení pasivní bezpečnosti palivového 
systému automobilu, což je společensky významný cíl. Konkrétně se jedná o účinek rázového 
zatížení na palivový čerpadlový modul a zde pak na jeho přírubu. Klíčem k vyřešení tohoto 
problému metodou počítačového modelování je výběr vhodných výpočtových materiálových 
modelů, které vycházejí z experimentální verifikace.  
 

2. Splnění stanovených cílů práce 

Obecným cílem práce je získání výrobku, který je dostatečně bezpečný, robustní a je vyroben 
s minimálními výrobními náklady. Autor formuloval čtyři konkrétní cíle, které beze zbytku 
splnil. Zvláště posledně uváděný cíl a to predikce porušení polymerních materiálů při rázovém 
zatížení je velmi náročný, je na úrovni současného vědeckého poznání a přináší nové vědecké 
poznatky. 

 

3. Postup řešení problému s uvedením konkrétního přínosu doktoranda 

Autor popsal podrobně problémovou situaci a na základě této analýzy stanovil cíle práce. 
Hlavním cílem je vytvoření metodiky výpočtového modelování rázového zatížení komponent 
palivového čerpadlového modulu automobilu. Pozitivní je snaha autora o systémové pojetí 
práce. Rešeršní studii i její shrnutí považuji za příkladnou, přesně popisuje současný stav 
poznání. Klíčovou částí práce bylo vytvoření a verifikace výpočtových materiálových modelů. 
Bylo provedeno značné množství experimentů, ať již na školicím pracovišti anebo ve 
spolupracujících organizacích. Autor stanovil nové materiálové charakteristiky ovlivněné 
rychlostmi zatížení. Použití materiálových modelů bylo konfrontováno s reálnými 
experimenty. Na základě řady simulací a experimentů byl navržen zcela původní materiálový 
model s erozí materiálu pod názvem *MAT_24+MAT_ADD_EROSION. Doktorand podrobně 
popsal tvorbu výpočtových modelů včetně správné volby okrajových podmínek a jejich variací. 
Správně a vyčerpávajícím způsobem popsal aplikaci tlumicích vlastností použitých materiálů.  
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Navržená metodika výpočtového modelování významně zvýšila úroveň počítačových simulací 
ve srovnání se zažitou praxí v minulém období. Autor také navrhl směry dalších vývojových 
prací vázaných k dané problematice. Oceňuji, že řada nových poznatků byla již publikována na 
konferencích nebo odborných seminářích.  

4. Význam pro praxi a rozvoj oboru 

Hlavní přínosy práce jsou směrovány do využití v praktické činnosti. Vytvořená metodika bude 
bezprostředně využita při nových návrzích a optimalizaci konstrukčních variant částí 
palivových systémů automobilů. Význam práce pro praxi a rozvoj oboru je nezpochybnitelný. 

5. Formální úprava disertační práce 

Práce je psána dobrou češtinou, jednotlivé kapitoly jsou logicky řazeny a text je vhodně doplněn 
řadou obrázků a grafů. Nalezl jsem jen několik překlepů a nejasností: (podtržené znaky jsou 
opraveny): 
str. 4910

 … jedná se o stejný efekt, … 
str. 604

 …  Cookovy rovnice … 
str. 904

 …  vyplývá z požadavku … 
str. 1068

 …podle mého soudu věta (Zde již…) ve vazbě na následující větu (Ovšem…) nedává 
smysl… 
str. 10712 …by mohl být jednou z příčin… 
 

6. Zhodnocení tezí 

Předložené teze splňují základní požadavky pro jejich vytištění. Neobsahují však takové členění 
a názvy kapitol, které jsou doporučeny v dopise děkana fakulty, kterým mne jmenoval 
oponentem této disertační práce. V podstatě jde o přejmenování kapitol.  Doporučuji zvážit tyto 
úpravy po dohodě se školitelem a vedoucím ústavu. 

 

7. Dotazy a doporučení 

a) Při popisu vlastností explicitního řešení prosím o vysvětlení třetí odrážky, týkající se 
možnosti zanedbání matice tuhosti na straně 37. Tvrdíte, že lze „tento fakt“ obejít tzv. 
procesem přidáním hmotnosti a tím dochází „k poklesu vlastních tvarů“? Prosím o 
vysvětlení resp. změnu znění celého tohoto odstavce. 

b) Považuji za nevhodné nazývat kapitoly resp. subkapitoly zkratkami materiálů např. 
strany 104 až 109. Název by měl popsat vlastnosti uváděného výpočtového typu 
materiálu. Z popisného názvu by pak čtenář viděl ihned rozdíly v použitých 
materiálových modelech. Tak je musí pracně hledat v textu odstavců. 

c) I když kapitola 12.3 byla převzata z diplomové práce, přece jen prosím o bližší 
vysvětlení uváděné tabulky v obrázku 106. Jakou metodu používá LS-DYNA pro 
iterační řešení kontaktu? 
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8. Doporučení udělení akademického titulu 

Na základě prostudování předložené disertační práce konstatuji, že splnila vyčerpávajícím 

způsobem stanovené cíle. Autor prokázal schopnost samostatné vědecké práce a přináší nové 

poznatky. Práce je zpracována na dobré grafické úrovni. Je výsledkem velkého množství 

jedinečných náročných experimentů i numerických simulací. Vyhodnocení a vyvozené závěry 

prokazují, že autor se výborně orientuje v oboru Inženýrské mechaniky. 

 Na základě vysoké úrovně předložené disertační práce a získání nových vědeckých 

poznatků, doporučuji práci předložit k obhajobě a po jejím obhájení udělit akademický 

titul Ph.D. 

 

Ostrava 30. dubna 2018 

 


