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Předložená a zde recenzovaná disertační práce pana Ing. Vladimíra Zbožínka je vypracovaná v rámci 
doktorského studijního programu „Materiálové vědy a inženýrství (P3924)“, na FMMI (Fakultě metalurgie 
a materiálového inženýrství) - katedře materiálů a technologií pro automobily. Oborově se zaměřuje na 
problematiku návrhu materiálu rámu vozidla, včetně technologie jeho svařování a zejména pak následné 
realizace zkoušek pro podmínky dynamického zatěžování, ve vazbě na navržený matematický/materiálový 
model. Pro výpočtové simulace, resp. možné vyhodnocení experimentu, byl zvolen jako základní modelový 
materiál ocel typu S355J2H na profily příslušné velikosti a rozměrů (resp. pak ocel S235). Experimentální 
měření torzní tuhosti bylo provedeno na dynamické zkušebně na VŠB TUO, FMMI, Katedře materiálů 
a technologií pro automobily, přičemž měřeným objektem byla rámová konstrukce vozu SCX, po upevnění do 
přípravku na měření torzní tuhosti. 

Hlavním cílem této disertační práce bylo navrhnout ucelenou metodiku pro zkoušení materiálů rámové 
konstrukce vozu. V průběhu posouzení současného stavu byly prozkoumány aktuální trendy návrhu rámových 
konstrukcí s ohledem na používané materiály, technologické a konstrukční přístupy, které byly použité při 
navrhování nosných částí vozidel. Disertant nejprve předkládá stručné shrnutí současného stavu řešené 
problematiky, které se opírá o provedenou rešerši (celkem 92 literárních zdrojů), jakožto vstupní analýzu 
problémové situace. Návazně pak jsou předložena východiska pro vlastní výzkum (str. 43) s výčtem 
jednotlivých cílů práce (str. 55), resp. očekávaných výsledků, v úzké vazbě na výzkumný program školícího 
pracoviště. Pro zkoušení zvoleného materiálu byly provedeny provozní zkoušky s cílem verifikovat navržené 
pevnostní analýzy pomocí definovaných jízdních zkoušek (jízda po kružnici na hranici smyku, přímá jízda 
s maximálním brzděním a dvojitá změna směru). 

Se záměrem ověřit celkovou bezpečnost zde navrhovaného rámu byla provedena crashová zkouška - 
tzv. zkouška čelního nárazu vozidla do nedeformovatelné bariéry, přičemž cílem této zkoušky bylo zjistit, zda 
v případě čelního střetu nebude řidič vozu ohrožen posunutím sloupku řízení. Z předložených výsledků byl 
sestrojen sumarizující vývojový diagram (v práci je označen jako Obr. 113: „Diagram metodiky“), který 
zobecňuje původně vytyčenou, zde stanovenou metodiku zkoušení materiálu pro aplikaci na rámu vozidel 
(základním vstupem je CAD prutový model rámu vozu, vycházející z požadavků designu exteriéru vozu, umístění 
podvozkové platformy, ergonomie vnitřního uspořádání a umístění příslušenství vozu), což je finální výstup celé 
hodnocené práce. 

Z pohledu celkového naplnění vytyčených cílů, podmíněných úspěšně dosaženými (již vyjmenovanými) 
výsledky testování vybraných materiálů, ve vazbě na jejich aplikaci při návrhu rámu vozidla, považuji závěrečné 
shrnutí (str. 113) za dostatečně relevantní, tedy vytyčené cíle byly beze zbytku splněné, včetně vytvořené 
metodiky, kterou autor předkládá prostřednictvím již zmíněného diagramu (Obr. 113). 

Rovněž zde mohu konstatovat, že hodnocená disertační práce má nepochybně i značný potenciál 
v tom, aby mohla posloužit konstruktérům při volbě vhodného materiálu rámu vozidla, s ohledem na jeho 
dynamické zatížení v průběhu provozování.   



Rád bych proto z pohledu oponenta ještě ocenil, resp. vyzvednul nejen tzv. inženýrské hledisko (tedy 
možnou aplikaci prezentovaných závěrů v technické praxi, neboť se jedná o problematiku, využívanou 
v automobilním průmyslu, zvláště pak ve vazbě na elektro-mobilitu vozidel), ale i přínos k rozvoji vědeckého 
poznání v dané oblasti. 

Zvolené téma předmětné disertace považuji proto za vysoce aktuální, což jistě podtrhuje význam 
získaných výsledků. Z téhož důvodu lze vyzvednout i značný přínos pro daný obor, který souvisí s již zmíněnou 
vypracovanou metodikou, dle předchozích odstavců tohoto posudku. 

Závěrem zde považuji za důležité vyzvednout i řadu (disertantem) dosažených výstupů, týkajících se 
nejen jeho vlastní publikační aktivity (příspěvky ve sbornících), ale i jím realizovaných užitných vzorů, 
prototypů, funkčních vzorků, poloprovozů a technologií, resp. řešených grantových a rozvojových projektů, 
což svědčí o jeho kreativitě, invenci a vysokém pracovním nasazení v daném oboru.  

 
 
K práci mám tyto otázky, resp. náměty do diskuse: 

U obhajoby očekávám reakci disertanta na připomínky, které jsem sestavil do následujícího výčtu:  

1) Prosím o objasnění slovního spojení: „zvýšená odolnost proti popuštění“ (str. 48) u oceli 25CrMo4, resp. 
„zlepšení metalografické struktury“ (str. 49). Dále by mne zajímalo, zde opravdu u této oceli v případě 
svařování rámových konstrukcí hrozí „výskyt možného vzniku prasklin v hrubozrnné kalené oblasti“, 
zmiňovaný na str. 49?  

2) Rovněž tak použité značení této oceli jakožto (cituji, ze str. 48 a 49) „Slitina DIN 25CrMo4/ČSN 41 5130“ 
nerespektuje dnes platné normy pro označování materiálů (ocelí). 

3) Pro tuto ocel (25CrMo4) je na str. 50 „pro porovnání … uveden graf s následným tepelným zpracováním 
na hodnotu 400°C po dobu dvou hodin a graf bez tepelného zpracování“ (viz Obr. 42), byť na předchozí 
straně autor uvádí, že (cituji): „v případě svařování rámových konstrukcí se předehřev nepoužívá kvůli 
malé tloušťce stěny trubky/profilu“. Prosím o objasnění (tzn. nutnost předehřevu/dohřevu?), s ohledem 
na „zaručeně podmíněnou svařitelnost“ u této oceli (viz str. 49).   

4) Obdobně mám výhradu k popisovanému výčtu (resp.: omezení) rizik „tvorby trhlin za studena“ pro zde 
aplikovanou (zaručeně svařitelnou) ocel S355J2 (str. 52), což však není případ této diskutované rámové 
tenkostěnné konstrukce (jednalo by se o tloušťky nad 20 mm?).  

5) Na str. 53 je uvedeno (viz Obr. 44, s poněkud neobvyklým popiskem: „Tahový diagram slitiny S355 a S690 [85]“) 
porovnání oceli S355 se „slitinou S690“, která ovšem není už nikde dále (ani dříve) diskutována, coby 
další vhodný materiál pro návrh rámu vozidla, byť se jedná o velice perspektivní jemnozrnnou vysoko-
pevnou mikro-legovanou ocel (svařitelnou), aplikovanou v řadě blízkých oblastí (jeřáby, off-shore 
konstrukce, tlakové nádoby apod.). Prosím o vysvětlení, proč zde autor zařazuje zmíněný obrázek. 

 
 

Závěrečné shrnutí: 

Recenzovaná disertační práce má požadovanou odbornou úroveň a přináší nové poznatky, vedoucí 
k praktickým aplikacím. Vlastním řešením prokázal disertant potřebnou technickou i vědeckou erudici, resp. 
způsobilost k samostatné a tvůrčí práci v daném oboru.  

Proto mohu závěrem konstatovat (navzdory mým kritickým připomínkám, které mají spíše „výchovný“ 
charakter), že předložená disertační práce splňuje podmínky ustanovené ve smyslu §47 Zákona o vysokých 
školách č. 111/1998 Sb. (o doktorském studiu), pročež ji tímto doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Ústí nad Labem, 28. srpna 2018             prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE 
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