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1. Problematika práce
Předložená diplomová práce se věnuje únavě materiálu, tedy zcela zásadní problematice pro strojní
inženýry. Multiaxiální únava materiálu v sobě skrývá stále řadu otazníků a u diplomové práce na toto
téma ani nelze očekávat významný posun, snad jen v dílčí části tohoto tématu. Téma bylo zadáno
hodně zeširoka. Považuji za důležité uvést, že student značnou část akademického roku věnoval
vyhodnocení experimentů provedených na našem pracovišti na zkoumané hliníkové slitině (celkem
64 testů) a mnohé aplikované postupy vyhodnocení testů nejsou v práci vůbec uvedeny.

2. Dosažené výsledky
Za nejcennější část práce považuji právě příspěvek studenta k vyhodnocení provedených
nízkocyklových zkoušek. Predikční část práce považuji za méně vydařenou, neboť student použil
řadu zjednodušení, které lze považovat za diskutabilní. Student by je měl vysvětlit v odpovědích na
otázky oponenta. Nelze také souhlasit s prohlášením, že energetická kritéria jsou vhodná jen pro
oblast NCÚ. Při srovnání predikce životnosti s experimentem by neměl být uvažován počet cyklů do
zastavení zkoušky, ale počet cyklů do iniciace trhliny.

3. Původnost práce
Práci lze zodpovědně prohlásit za zcela původní. Bohužel je z práce patrná nízká úroveň komunikace
s vedoucím práce.

4. Formální náležitosti práce
Co se týče odborných termínů bych chtěl vytknout pojmy elastická a plastická únava a nejednotnost
(např. tenzor napětí, jinde tenzor napjatosti). Z hlediska úplnosti pak lze zmínit absenci vysvětlení
hlavní myšlenky kritické roviny (v kapitole 5.1.1) či popis způsobu stanovení únavových parametrů
na str. 30 (K',n',Eps_f,c), ale také modulu pružnosti a Poissonova čísla.
Formální připomínky:
str. 9 - v seznamu symbolů je chybný popis KIC
str. 13 - v grafu na obr.2.1 má býr logNf nikoliv logN v souladu se zavedeným značením
str. 17 - ve vztahu (3.2) má být K',n' místo K,n
str. 23 - na obr.4.3 nejsou složky tenzoru napjatosti, jak je uvedeno v popisku, ale jejich historie
str. 23 - ze vztahů (4.3) a (4.4) se počítají aktuální hodnoty podélné respektive smykové deformace
nikoliv jejich rozkmity
str. 26 - nelze použít stejné značení pro úhel definující polohu roviny a zároveň exponent z Kandil-
Brown-Millerova kritéria

5. Dotazy na studenta
1) Proč je uvedena na str.47 volba parametru J=0 a na další straně je uvažována jiná hodnota - nad
vzorcem (6.24)? Jedná se o omyl?
2) Jaké únavové parametry byly uvažovány při použití Jiang-Sehitoglu kritéria? Byly použity tytéž
únavové parametry i pro ostatní predikce?
3) Vysvětlete význam závorek ve vztahu (5.14) pro Sig_max
4) Jakým způsobem se obvykle počítá rozkmit smykové deformace na zkoumané rovině? Vysvětlete
ve srovnání s rozkmitem normálové složky.

6. Celkové zhodnocení práce
Závěrem lze konstatovat, že student se snažil být až příliš samostatný a výsledek je
kontraproduktivní. Uvedené formální a terminologické nedostatky zbytečně snižují úroveň práce.
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