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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza kontaktní únavy 
Jméno autora: Lukáš Pacetti 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ú12105, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky 
Oponent práce: Ing. Jan Papuga, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ú12105 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student se musel zorientovat v poměrně komplexní tématice únavy v podmínkách frettingu, která zahrnuje vlivy 
nerovnoměrné distribuce napětí po průřezu, víceosého zatěžování a dalších. Pro to, aby mohl provádět validaci různých 
vybraných modelů, musel načíst a zpracovat nemalé množství odborné literatury v angličtině a z ní vybrat vhodné zdroje 
pro další zpracování. V rámci této činnosti si musel provést třídění kvality dostupných dat, ujasnit nároky na vstupy a 
výstupy experimentů. Všechny vybrané zdroje (5 experimentálních sad) musel adekvátně promodelovat v MKP včetně 
citlivostní studie pro stanovení přijatelné velikosti elementů v kontaktní oblasti. Samotné vyhodnocení pak spočívalo ve 
zpracování zátěžných podmínek experimentů v prediktivní analýze pomocí více než deseti různých výpočetních metod a 
s uvažováním 3 různých metod pro zohlednění distribuce napětí pro každou z nich. Naplnění všech těchto úkolů 
představuje náročné zadání, kterého se student úspěšně zhostil. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Jako oponent neshledávám žádné nedostatky – úkoly práce byly naplněny v souladu se zadáním. To sice nekvantifikuje 
množství zpracovaných zdrojů literatury či velikost výsledného validačního setu. Rozsah provedení však je naprosto 
dostačující a lze spíše hodnotit jako ambiciózní (na diplomovou práci). 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup byl do určité míry předepsán požadavky v zadání DP. Student se musel zorientovat v otázce únavy 
v podmínkách frettingu a vybrat kritéria, která budou dále na vybraných experimentálních setech analyzována. Pro mne 
jako oponenta je trochu záhadou, jak mezi popisovanými kritérii volil ta dále validovaná a je škoda, že zdůvodnění tohoto 
bodu nikde neuvádí. Podobně postupuje i ve výběru experimentálních dat – tab. 6.1 uvádí celou řadu hodnotících kritérií a 
bodové ohodnocení každého zdroje. Student ale posléze ve volném textu uvede, že tabulka nezohledňuje váhu 
jednotlivých parametrů a výběr zdrojů zvolí úplně jinak (a bez dokumentace), než by přirozené užití tab. 6.1 navrhovalo. 
V další části se autor zabývá popisem zvolené metodiky MKP řešení. V poslední části řešení pak nasazuje konkrétní 
výpočetní únavové metodiky, popisuje výsledky a provádí jejich srovnání. 
Zvolený postup řešení je jinak naprosto korektní. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Jak je zmíněno v předchozích částech, jedná se o rozsáhlou a ambiciózní práci, pro jejíž realizaci musel nastudovat značné 
množství odborné literatury. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
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Dle mého názoru mohl student odvést lepší práci v závěrečné korektuře – práce obsahuje dosud dost překlepů a některé 
formulace jsou voleny nešťastně. Naopak bych rád pochválil snahu o přehledné zpracování. Grafy a tabulky jsou zhotoveny 
s péčí a jsou názorné. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student cituje 64 různých prací a dle kontextu jejich užití se zdá, že je opravdu alespoň částečně studoval. To je na 
diplomovou práci dosti rozsáhlý soubor použité literatury. Z hlediska citační etiky jsem neshledal žádné pochybení a citační 
zvyklosti byly respektovány 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Student velice správně zmiňuje nedostatek přejatých experimentálních setů, kterým je nedostatečná vazba mezi 
provedenými frettingovými experimenty a základními únavovými křivkami, které samotní autoři pouze přebírají z jiných 
zdrojů. To přirozeně ovlivňuje kvalitu predikce, a tak bohužel nelze brát výsledky této DP za jednoznačně definitivní. Tentýž 
důvod do značné míry brání i v rozšíření předložené práce do odborné časopisecké publikace, které by si jinak tato DP díky 
svému rozsahu zcela nepochybně zasloužila. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Práce rozsahem i zpracováním jednoznačně zaslouží ohodnocení nejvyšším stupněm. Student by si ale ve svém 
příštím úsilí měl být vědom, že závěrečné úpravy textu jsou bezpodmínečně nutné a vyplatí se jim věnovat péči. 
Jejich pominutí (třeba z časového důvodu) zhoršuje naprosto zbytečně celkový dojem. 
 
Otázky k zodpovězení: 
 

1) Objasněte trochu lépe způsob výběru zpracovaných experimentálních setů z tab. 6.1. 
2) Citlivostní analýza v obr. 7.7 či obr. 7.32 se zdá ukazovat, že minimálně v kontaktním tlaku nedochází se 

snižováním velikosti elementů ke konvergenci. Jakým způsobem jste pak volil optimální velikost 
elementů? 

3) V sekci 7.5 mluvíte o „středních hodnotách životnosti“, ovšem bez dalšího upřesnění. To by si určitě 
zasloužilo vysvětlení. 

4) V sekci 8.5 velice správně zmiňujete, že Basquinův model neaproximuje tato experimentální data 
dobře. Cílová životnost, ve které se frettingové experimenty odehrávaly, byla cca mezi 170.000 a 
670.000 cykly. Nebylo v takovém okamžiku lepší zvážit přechod S-N křivky do oblasti meze únavy a pro 
Basquinovu křivku volit pouze část bodů na šikmé větvi? Či zvolit jiný aproximační model? Odhadněte, 
co by taková změna přinesla do vyhodnocení daného experimentálního setu 

 
Datum: 20.1.2021     Podpis: 


