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1. Problematika práce 

Předložená diplomová práce se zabývá modelováním napěťově-deformačního chování 

hyperelastických materiálů a predikcí životnosti stabilizační svorky. Práce byla zadána firmou Mubea 

s.r.o. a řeší aktuální problematiku automobilového průmyslu. První dvě kapitoly jsou věnovány 

úvodu do problematiky a popisu funkce stabilizátoru. Ve třetí kapitole je proveden teoretický rozbor 

se zaměřením na hyperelastické materiály a popis jejich napěťově-deformačního chování ve 

výpočtech MKP. Další kapitoly již popisují práci odvedenou studentem. Ve čtvrté kapitole jsou 

popsány experimenty provedené v laboratoři Katedry aplikované mechaniky. Součástí je i popis 

kalibrace hyperelastických modelů z tahové zkoušky a zkoušky smykem. V páté kapitole je rozbor 

odhadu životnosti dle doporučení FKM. Samotná aplikace FKM a empirických vzorců pro stanovení 

životnosti na základě MKP řešení v ANSYS Workbench je provedena v šesté kapitole.  Výsledky 

experimentů provedených na reálné svorce stabilizátoru jsou obsahem sedmé kapitoly.  

Nejpodstatnější výsledky práce jsou pak shrnuty v závěrečných dvou kapitolách. 

2. Dosažené výsledky 

Téma diplomové práce kladlo vysoké nároky jak teoretické (materiálové modely pro pryže), tak 

aplikační (realizace a vyhodnocení experimentu, modelování MKP). Pro řešení zadané problematiky 

byla zvolena vhodná metodika. Empirickým přístupem bylo dosaženo dobré shody s experimentem. 

 

4. Formální náležitosti práce 

Z hlediska formálního je nutno diplomové práci vytknout následující: 

- str.33 - korek není nestlačitelný materiál (chybně u něj uvedeno Poissonovo číslo 0.5) 

- str.23 – nepřesné tvrzení „Nejvýznamnějším požadavkem je to, aby se dosáhlo stavu čisté 

tahové deformace.“  

- str.37 - popisky obr.22 nedostatečně popisují obě fotografie 

- nedostatečná citace literatury, často chybějící odkazy na obrázky, v soupisu literatury 

nesoulad s normou ČSN ISO 690 

5. Dotazy na studenta  

Jak bylo provedeno spárování síly ze zkušebního stroje Testometric a přetvoření měřeného optickým 

korelátorem (DIC) při vyhodnocení tahové zkoušky pryže pro následné MKP simulace? Jaká veličina 

je myšlena pod pojmem deformace na obr.61 a obr.62? 

6. Celkové zhodnocení práce  

Diplomant Bc.  Radek Holub splnil všechny body zadání. Přínosy jeho práce jsou zejména v 

kalibraci hyperelastických modelů pro zkoumaný materiál pryže a ověření vhodnosti dvou přístupů 

k odhadu životnosti stabilizátoru. Přináší nové poznatky a je dobrým zdrojem informací pro 

navazující výzkumné práce v uvedené problematice. Na základě dosud uvedeného doporučuji práci k 

obhajobě. 

Velmi dobře Celkové hodnocení: 

Ostrava, 02.06.2017 
doc. Ing. Radim Halama, Ph.D. 

 

 

3. Původnost práce 

Struktura práce byla vhodně zvolena. Kapitoly na sebe logicky navazují. Ohledně původnosti práce 

lze konstatovat, že celou práci lze považovat za dílo studenta. Byl jsem účasten také experimentů na 

pryži. 


