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Na úvod tohoto recenzního posudku bych rád konstatoval, že oponovaná disertační práce pana 
Ing. Vladimíra Rusnáka, předkládaná k završení jeho působení v rámci doktorského studijního 
programu „Materiálové vědy a inženýrství (P3924)“, na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, 
se věnuje návrhu a následně i verifikaci metodiky experimentu, zaměřeného na testování a posouzení 
zvolených skupin sendvičových konstrukcí při ohybovém, rázovém a tepelném (požárním) namáhání. 
Jedná se o problematiku, úzce vázanou na výzkumný program školícího pracoviště, resp. vycházející 
z odborného profilu jeho školitele. Autor zde sleduje zejména vliv konstrukce potahu a vliv různých 
druhů jádra na vybrané mechanické a fyzikální vlastnosti těchto sendvičů, což z metodického pohledu 
představuje technicky velice zajímavý zkušební plán pro testování těchto vybraných skupin materiálů. 

• Hlavní vědecký přínos této práce spatřuji v získání a rozšíření poznatkové základny 
o škále mechanických a fyzikálních charakteristik u studovaných (vývojových) 
sendvičových kompozitních konstrukcí. Aktuální a velmi cenné jsou zejména zde 
presentované poznatky o chování sendvičových konstrukcí v podmínkách blízkých 
reálnému požáru. Navíc nutno ocenit, že většina z těchto prací byla publikována 
v odborných časopisech, resp. na konferencích s tím, že se vesměs jedná o příspěvky 
a publikace registrované v databázích Web of Science (6 x) a Scopus (15 x). Současně lze 
řadu uvedených teoretických i experimentálních poznatků vhodně uplatnit i jako studijní 
materiál pro posluchače bakalářského i magisterského studia, rovněž tak i ve výrobních 
podmínkách jako příručku konstruktérů při navrhování kompozitních sendvičových 
konstrukcí, resp. pro posluchače doktorského studijního programu jako podklad k jejich 
další vědecké činnosti. 

• Neméně důležité je využití těchto výsledků v aplikační sféře (průmyslové praxi), což 
dokládá i výčet výzkumných a vývojových (průmyslových) projektů autora, vypovídající 
o jeho bohaté tvůrčí činnosti. V rámci těchto projektů a aktivit bylo navrženo a úspěšně 
aplikováno několik desítek sendvičových kompozitních konstrukcí zejména pro dopravní 
techniku (silniční i kolejová vozidla). Z pohledu inženýrsko-aplikačního, tzn. vzhledem 
k možnostem následného využití presentovaných výstupů v technické praxi, jedná se zde 
o velice zajímavé a bezesporu perspektivní materiály a technologie, vhodné (jak autor 
naznačuje již v úvodní kapitole) pro široké spektrum aplikací, zejména pak v dopravní 
technice. Z těchto důvodů lze považovat zvolené téma disertace za velice aktuální, což 
významně zvyšuje již zmíněný aplikační potenciál získaných výsledků. Pro daný obor lze 
tedy práci označit za přínosnou s tím, že svým odborným zaměřením tato problematika plně 
vyhovuje danému studijnímu oboru, resp. programu.  

• Rovněž tak po stránce obsahové i formální a hodnotím předmětnou práci jako poměrně 
dobře propracovanou a koncepčně vyváženou, přehlednou a konsistentní, jak z hlediska 
celkového uspořádání, systematického členění, i zvolené struktury a logických 



návazností. Autor vychází z kvalitního přístrojového, laboratorního i personálního 
zázemí, kterým disponuje školící pracoviště. Nutno zde zmínit také provedenou rešerši 
současného stavu poznání v dané oblasti, jejímž důkazem je celkem 83 citovaných prací 
z odborné literatury. Poměrně bohatou publikační a odbornou aktivitu autora dokládá již 
zmíněných 21 literárních výstupů (registrovaných v databázích Web of Science a Scopus), 
jakož i řada řešených projektů, které se přímo vztahují k řešené problematice. 

• Hlavní přínosem posuzované disertace je především její experimentální část, která má 
poměrně široký záběr a logicky navazuje na samotné zadání, vyplývající z provedené 
analýzy state of the art. Autor zde předkládá poměrně velký objem původních výsledků, 
podpořených vhodně provedeným experimentálním aparátem.  

• Z porovnání samotného zadání, resp. jednotlivých úloh disertační práce, tak jak jsou 
uvedeny ve specifikaci „cílů disertační práce“ (str. 6), s obsahem jejích jednotlivých částí 
(závěrečného shrnutí, str. 80-83), mohu konstatovat, že disertant beze zbytku naplnil 
stanovené požadavky, čímž splnil i zadané cíle.  

 

Proto mohu na tomto místě (závěrem svého posudku) konstatovat, že hodnocená doktorská 
disertační práce je přínosná svým zaměřením i přínosem nových poznatků, zejména z oblasti materiálově-
technologických charakteristik zvolených skupin sendvičových konstrukcí při ohybovém, rázovém 
a tepelném (požárním) namáhání. 
 
Otázky oponenta, resp. náměty do diskuse: 

U obhajoby této disertační práce očekávám reakci na otázky a podněty k zamyšlení, které jsem sestavil 
do následujícího výčtu:  

1) Ve Vaší disertační práci tvrdíte, že povrchová úprava sendvičových struktur ovlivňuje hodnotu 
MARHE  pouze minimálně.  Měla by to být rovněž proti-hořlavá bariéra. Vysvětlete toto Vaše 
tvrzení, prosím. 

2) Čím si vysvětlujete mírný nárůst pevnosti po vystavení klimatickému zatížení, u otevřených 
konstrukcí A a C, a to konkrétně 2 %, resp. u konstrukci C o 6,9 %, přičemž jen u otevřené 
konstrukce typu B byl zaznamenaný mírný pokles pevnosti o 0,3%. 

3) Vyhodnocoval jste vliv vytvrzovacích režimů na pevnostní charakteristiky sendvičových 
struktur. Jaký máte názor ohledně vlivu těchto režimů na dynamické charakteristiky a požární 
vlastnosti, u kterých jste tento vliv nezkoumal? 

4) Čím si vysvětlujete negativní trend u hybridních konstrukcí typu sklo/kevlar v oblasti požárních 
charakteristik?  

 
Závěrečné shrnutí: 

Recenzovaná disertační práce má požadovanou odbornou úroveň, přináší původní poznatky, 
vedoucí k praktickým aplikacím; vlastním řešením disertant prokázal vlastní technickou i vědeckou 
erudici, resp. způsobilost k samostatné a tvůrčí vědecké práci.  

Proto mohu závěrem konstatovat, že předložená disertační práce splňuje podmínky ustanovené ve 
smyslu §47 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. o doktorském studiu. 

Recenzovanou práci proto doporučuji k obhajobě. V případě úspěšné obhajoby doporučuji panu 
Ing. Vladimíru Rusnákovi udělit vědeckou hodnost Ph.D. 

 
V Ústí nad Labem, dne 14. listopadu 2017            prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE 
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