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 Posudok som vypracoval na základe vymenúvacieho dekrétu dekana Fakulty strojní 
VŠB – Technické univerzity Ostrava doc. Ing. Iva Hlavatého, Ph.D. zo dňa 21.3.2016, č.j. 
0035/2016-301 Sir. Podľa požiadaviek z menovacieho dekrétu a v zmysle § 47 Zákona 
o vysokých školách ČR č. 111/98 Sb. sa v posudku vyjadrujem k nasledujúcim otázkam: 
 

a) Splnenie stanoveného cieľa 
 Mottom dizertačnej práce bolo preskúmať možnosti vysokorýchlostného frézovania 
nástrojových ocelí bez použitia procesných médií a zistiť vplyv rezných podmienok na 
vybrané charakteristiky integrity obrobeného povrchu, konkrétne na veľkosti a zmysel 
zvyškových napätí a drsnosť povrchu. Čiastkové ciele boli podrobne konkretizované na str. 
40 dizertačnej práce a boli zamerané okrem vykonania nevyhnutnej literárnej rešerše na 
návrh, realizáciu a vyhodnotenie experimentov, na základe čoho bude možné zaujať 
kvalifikované stanovisko k vhodnosti vysokorýchlostného frézovania konkrétnej nástrojovej 
ocele1.2343 (19 552). Boli to relatívne náročne postavené ciele, ale po dôkladnom 
preštudovaní dizertačnej práce môžem konštatovať, že boli splnené v celom rozsahu a na 
primeranej úrovni. 

 
b) Vyjadrenie k postupu riešenia problému 

Pri vypracovaní dizertačnej práce dizertant využil známe bežne používané metódy 
spracovania vedecko-výskumných problémov: analýzu problému, návrh experimentov, 
realizáciu experimentov, spracovanie výsledkov meraní a ich rozbor. K zvoleným metódam 
spracovania vo všeobecnosti nemám pripomienky. 

 
c) Vyjadrenie k výsledkom dizertačnej práce a konkrétnemu prínosu študenta 

Práca prináša celý rad konkrétnych výsledkov, ktoré sa týkajú vhodnosti/ 
nevhodnosti vysokorýchlostného frézovania príslušnej nástrojovej ocele pre výrobu foriem. 
Ide predovšetkým o tieto zistenia: 
 nepotvrdenie všeobecného tvrdenia, že pri vysokorýchlostnom obrábaní je 

minimalizovaný vplyv energetického pôsobenia na vlastnosti povrchovej vrstvy a vznik 
nežiaducich zvyškových napätí; 
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 pri vysokorýchlostnom obrábaní kalených materiálov dochádza k vzniku ako kladných, 
tak i záporných zvyškových napätí v podpovrchových vrstvách obrábaného materiálu, 
pričom bol zistený relatívne veľký rozptyl nameraných hodnôt; 

 pri vysokorýchlostnom frézovaní kalených materiálov je možné dosiahnuť drsnosť 
obrobeného povrchu porovnateľnú s konvenčným obrábaním; 

  
 Výsledky uvedené v dizertačnej práci sú originálne a predstavujú konkrétny prínos 
dizertanta do stavu poznania v skúmanej oblasti. 

 
d) Vyjadrenie k významu pre prax a rozvoj vedného odboru 

 Vysokorýchlostné obrábanie (frézovanie) kalených nástrojových materiálov možno 
zatiaľ stále považovať za relatívne málo preskúmanú oblasť mechanického obrábania, preto 
hodnotím význam dizertačnej práce pre prax, ale i pre rozvoj vedného odboru pozitívne 
a oceňujem prácu doktoranda, ktorú v tejto oblasti vykonal. Dizertant svojou dizertačnou 
prácou vytvoril solídne základy pre ďalší výskum v tejto oblasti. Práca prináša konkrétne 
nové poznatky, ktoré majú bezprostredné praktické využitie na materskom pracovisku 
doktoranda, ale ktoré zároveň určite nájdu širšie využitie aj vo vedecko-výskumnej 
a pedagogickej činnosti školiaceho pracoviska, resp. po prípadnom zovšeobecnení aj 
u užívateľov z praxe.  
 

e) Vyjadrenie k formálnej úprave dizertačnej práce a jazykovej úrovni 
Práca je napísaná kultivovane. Grafická úprava práce a kvalita obrázkov a grafov je na 

veľmi dobrej úrovni. Po obsahovej stránke k práci nemám pripomienky, práca je logicky 
členená na jednotlivé kapitoly, ktoré sa v priamej nadväznosti venujú jednotlivým čiastkovým 
problémom.  

Predložený autoreferát dizertačnej práce je vypracovaný v súlade s bežne platnými 
zvyklosťami a podáva dostatočné množstvo informácií o zameraní, obsahu a rozsahu 
dizertačnej práce a o jej výsledkoch. 

 
f) Vyjadrenie k publikáciám študenta 

 V dizertačnej práci je odkaz na 7 publikácií dizertanta. V piatich prípadoch ide 
o články publikované v zahraničných recenzovaných vedeckých časopisoch (v SR), 2 články 
sú opublikované v domácom vedeckom časopise indexovanom v databáze SCOPUS, čo 
možno považovať za relatívne solídny výkon. Pretože dizertačná práca obsahuje celý rad 
pôvodných výsledkov práce dizertanta, predpokladám, že v blízkej budúcnosti bude dizertant 
informovať vedeckú komunitu o svojich zisteniach aj podrobnejšie. 
 

g) Otázky ku obhajobe 
 

1. Z nameraných výsledkov je zrejmé, že v podpovrchových vrstvách vo väčšine 
prípadov prevládajú kladné (ťahové) zvyškové napätia, ktoré sa vo všeobecnosti 
považujú za škodlivé. Ako by dizertant zdôvodnil tieto zistenia? 

2. Zaoberal sa dizertant otázkou, ako ovplyvňujú zvyškové napätia v podpovrchových 
vrstvách vlastnosti vyrobených foriem? Z akého dôvodu je potrebné ich poznať? 

3. Aby bolo možné experimentálne získané závislosti ďalej využívať, bolo by vhodné 
vyjadriť ich matematicky vo forme funkčných závislostí. Pozná dizertant túto 
problematiku? Sú experimentmi získané závislosti dostatočným podkladom pre 
vytvorenie vyššie uvedených matematických závislostí? 

4. Aký je názor dizertanta na smerovanie ďalšieho výskumu v ním riešenej oblasti? 
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ZÁVER 
 
Predložená dizertačná práca autora Ing. Pavla Nováčka spĺňa základné požiadavky  a 

kritériá kladené na kvalifikačné práce daného charakteru. Dizertant preukázal schopnosť 
a pripravenosť samostatne vedecky pracovať v príslušnom odbore a svoje poznatky 
odovzdávať odbornej verejnosti, resp. v pedagogickom procese. Práca prináša konkrétne 
prínosy ako pre spoločenskú prax, tak aj pre rozvoj vedného odboru.  

 
 Na základe uvedených skutočností predloženú dizertačnú prácu Vliv posuvové 

rychlosti na povrchová napětí při frézování kalených ocelí 

odporúčam na obhajobu 
a po úspešnej obhajobe  

odporúčam udeliť 
Ing. Pavlovi Nováčkovi  akademický titul „doktor (v skratke Ph.D.)“. 
 
 
 
V Košiciach, dňa 7. 4. 2016 
 

          
prof. Ing. Peter Demeč, CSc. 

                                                                                                      oponent 


