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1. Dosažené výsledky 

Diplomová práce se zabývá velmi aktuální problematikou popisu napěťově-deformačního chování 

nerezové oceli 316L. Student se aktivně účastnil vybraných únavových experimentů a provedl jejich 

vyhodnocení. Provedl také revizi již dříve realizovaných únavových testů v nízkocyklové oblasti. Na 

základě vyhodnocení odchylky od Masingova chování byl zvolen vhodný rozsah amplitudy plastické 

deformace pro následné simulace metodou konečných prvků (MKP). Využit byl program ANSYS 

APDL. Všechny výpočty byly připraveny ve formě makra s možností parametrických výpočtů a 

automatickým vyhodnocením. Soubor těchto maker považuji za největší praktický přínos diplomové 

práce, neboť mohou být využity také pro simulaci zkoušek na jiných materiálech a urychlí další 

výzkum fenomenologického popisu cyklické plasticity kovů. 

2. Problematika práce 
Téma diplomové práce kladlo vysoké nároky jak teoretické (materiálové modely Chabocheova typu), 

tak aplikační (realizace a vyhodnocení experimentu, modelování MKP). Díky vhodně zvolené 

strategii pro modelování únavových zkoušek bylo možné provést řadu výpočtů opakovaně a splnit 

náročné zadání v celém rozsahu. 

 3. Přístup studenta k řešení práce 

Student pravidelně využíval konzultací a pracoval samostatně. Věnoval se tématu usilovně, zejména 

v závěru. Přes úraz, který jej postihl, přicházel na konzultace včas a připraven. 

4. Formální náležitosti práce 

Z hlediska formálního tato diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na závěrečné práce 

na FS VŠB-TUO. Student zmínil všechny použité prameny a vhodně se na ně v textu odkazuje. 

5. Dotazy na studenta  

Pro jaké počty cyklů do iniciace trhliny a amplitudy deformace byste doporučil naladěný model 

cyklické plasticity použít? 

6. Celkové zhodnocení práce  

Diplomant Jakub Sagáčik splnil všechny body zadání. Přínosy jeho práce jsou zejména v kalibraci 

Chabocheova modelu a ověření jeho predikčních schopností. Je dobrým zdrojem informací pro 

navazující studentské výzkumné práce v uvedené problematice. Z těchto důvodů doporučuji práci k 

obhajobě. 
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