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1. Problematika práce
Diplomová práce se zabývá problematikou estimace únavových parametrů kovových materiálů.
V úvodu je provedeno rozdělení a popis vybraných únavových kritérií určených k predikci
počtu cyklů do iniciace trhliny. V další části je věnována pozornost metodám pro stanovení
únavových parametrů na základě dat z tahové zkoušky či zkoušky tvrdosti. Následně je provedeno
porovnání uvedených metod na základě dat získaných z literatury i vlastních měření tvrdosti a
obdržené výsledky jsou vyhodnoceny. Poslední část práce je věnována
popisu vytvořené aplikace pro výpočet jednotlivých únavových parametrů. Jedná se o náročné téma
diplomové práce, zejména po stránce časové. Podobné téma na našem pracovišti ještě nebylo řešeno.
Při řešení DP student prokázal dobrou schopnost orientace v tuzemské i zahraniční odborné literatuře.

2. Dosažené výsledky
Student splnil všechny úkoly ze zadání. V práci je zdařile proveden soupis nejpoužívanějších
aproximačních metod stanovení únavových parametrů kovových materiálů. Nad rámec zadání byl
sestaven program pro estimaci únavových parametrů se zahrnutím všech testovaných metod. Dle
mého názoru by bylo vhodné při hodnocení kvality jednotlivých aproximačních metod vycházet také
z křivek životnosti vykreslených v bilogaritmické škále.

3. Původnost práce
Student prošel poměrně velké množství literatury a srovnání prováděl pro vybrané legované i
nelegované oceli, hliníkové a titanové slitiny, tedy kovové materiály hojně užívané ve strojírenství.
Dílo studenta považuji za původní.

4. Formální náležitosti práce
Z formální stránky lze vytknout nejednotné odkazování na obrázky a tabulky (obrázek č.3, Obr. 4,...,
Tab.4, tabulka č.3,...). Jinak byla práce vytvořena pečlivě.

5. Dotazy na studenta
Kterou metodu aproximační estimace únavových parametrů vidí student jako nejvhodnější pro praxi
pro jednotlivé skupiny materiálů (kompromis mezi kvalitou, nákladností, jednoduchostí a rychlostí
aplikace)?

6. Celkové zhodnocení práce
Práce je dobrým základem pro navazující bakalářské a diplomové práce, svědčí o inženýrských
schopnostech studenta a ukazuje na stupeň znalostí studenta v příslušné problematice. Vzhledem k
výše uvedenému doporučuji práci k obhajobě.
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