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Předkládaná disertační práci obsahuje na 135 stranách textu samostatné kapitoly zabývající se 

rešerší dosud publikovaných poznatků v oblasti řešené problematiky a dále pak kapitoly, které dokladují 
experimentální činnosti realizované za účelem prokázání výzkumného záměru doktoranda. Nedílnou 
součástí disertační práce je dvojjazyčný abstrakt, obsah, potřebná prohlášení, seznam použitých symbolů 
a seznam autorových publikací. 

S ohledem na orientaci strojírenského průmyslu v ČR, kde dominantní místo zaujímá automobilová 
výroba, je zvolené téma disertační práce vysoce aktuální. Zavádění nových výrobních metod a inovací 
stávajících postupů s podporou matematického modelování technologických procesů jsou jedny z 
klíčových možností při snaze o snižování nákladů ve všech etapách výroby automobilu a jejich význam se 
bude zcela jistě dále zvyšovat. Jak již z názvu práce vyplývá, doktorand řešil poměrně složitou 
problematiku fixace lemový spojů pro zajištění rozměrové stability během výrobních procesů s cílem 
navržení nového způsobu fixace využitelného v procesu sériového lisování v automobilovém průmyslu. Po 
prostudování předkládané disertační práce musím již úvodem hodnocení konstatovat, že doktorand 
postupoval v logicky navazujících krocích a je patrná jeho schopnost řešení technických úloh v praxi. 

Cíle disertační práce, odpovídající jejímu názvu, jsou přehledně uvedeny v kapitole 6 a nemám 
k nim žádné připomínky. Z hlediska rychlejší orientace čtenáře v daném problému bych však doporučoval 
tento bod zařadit na začátek disertační práce. 

 
Teoretická část 
 

V úvodu práce autor popisuje současný stav problematiky fixace lemových spojů a motivaci pro 
vypracování předkládané disertační práce. Rešeršní část disertační práce je zpracována v kapitolách 2 až 5, 
které jsou tematicky zaměřené na základní principy výroby lemových spojů a hodnocení kvality lemových 
spojů ve specifických podmínkách automobilového průmyslu. V této části vypracování disertační práce 
bych chtěl zvláště vyzdvihnout provedenou patentovou rešerši již známých řešení fixace lemových spojů 
používaných v automobilovém průmyslu a charakteristiku jejich výhod a nevýhod. Množství použité 
zahraniční literatury svědčí o pečlivém přístupu doktoranda a jeho schopnostech orientace v dané 
problematice. Text je doplněn odkazy na použitou literaturu a rozsah i odborná úroveň textu odpovídá 
možnostem a zkušenostem doktoranda s psaním odborné vědecké publikace. V teoretické části však 
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postrádám podrobnější informace o vlastním procesu výroby lemového spoje v návaznosti na proces 
plastické deformace, identifikaci možných mezních stavů a odpružení tvářeného materiálu ve vztahu na 
rozměrovou tvarovou stabilitu výlisku. Pro ucelený pohled na problematiku výroby lemového spoje by tato 
kapitola byla jistě přínosem. 

V textu se opakují drobné chyby ve formálním označování technických veličin, jako jsou tažnost, 
mez kluzu a mez pevnosti. Tyto drobné nepřesnosti však zásadním způsobem nesnižují obsahovou a 
odbornou úroveň rešeršní části disertační práce. 

 
Experimentální část 
 

Experimentální část disertační práce začíná kapitolou 6, kde je přehledně uveden cíl disertační 
práce a způsoby řešení vedoucí k naplnění tohoto cíle. Uvedená pasáž předkládané práce je zpracována 
přehledně a nemám k ní žádné připomínky. Následující kapitola 7 je zaměřena na návrh nového způsobu 
fixace lemového spoje metodou „zámkových výstupků“, výběr materiálů pro experiment a výběr dílu 
(kapota automobilu) použitého pro experimentální ověření navržené metodiky v praxi. Stěžejní kapitolou 
experimentální části disertační práce je kapitola 8, kde byla provedena numerická simulace procesu výroby 
lemového spoje a vzájemná fixace dílů. Pro tyto účely bylo využito software Simufact Forming, Deform 3D 
a AutoForm Forming. Dosažené výsledky metodou numerické simulace byly následně konfrontovány 
s experimentálním měřením. Pro první fázi prováděných experimentů autor velmi správně zvolil jednodušší 
deformační model fixace, který následně aplikoval na výrazně složitější celý díl kapoty automobilu. Tento 
přístup je velmi často používán i v praxi pro identifikaci klíčových parametrů ovlivňujících výsledek 
sledovaného experimentu při řešení složitějších technických úloh. Pro naplnění cílů disertační práce byl 
autor nucen vyřešit problematiku značně rozdílných deformací na globální a lokální úrovni tvářeného 
výlisku. Zatímco pro lokální deformace se ukázalo jako výhodné používat software pracujících 
s objemovými prvky, pro globální deformace bylo výhodnější využít SW používajících plošné elementy. 
V rámci řešení disertační práce byla navržena metodika umožňující implementaci lokálních deformací při 
výpočtu globálních deformací na velkoplošných výliscích. Zvolená metoda podobnosti se jeví jako jednou 
z efektivních metod pro řešení tohoto problému. V této části bych zvláště vyzdvihl inovativní přístup 
disertanta při řešení takto technicky složité úlohy v prostředí sériového lisování a s ohledem na dosažené 
výsledky je možné předpokládat praktické uplatnění takto navržené metodiky. Je třeba zdůraznit, že se 
jednalo o časově náročnou etapu řešení disertační práce a množství variant i sledovaných parametrů 
ovlivňujících výsledek numerické simulace svědčí o pečlivém přístupu disertanta k řešení předkládané 
disertační práce. Lze také předpokládat, že autorem dosažené a publikované poznatky v oblasti numerické 
simulace fixace lemového spoje budou dále rozvíjeny. 

 
K experimentální části disertační práce mám tyto připomínky: 
 

1. V tabulce Tab. 3 je u charakteristiky materiálu uveden „typ nátěru“. Nejedná se o typ nátěru, ale o 
typ ochranného povlaku a způsob jeho nanášení. 

2. Str. 52. - domnívám se, že BH ocele byly vyvinuty primárně pro automobilový průmysl, tzn. jen 
10% využití pro výrobu karoserií nedává smysl. 

3. Str. 92 – chybně uveden poměr deformačních sil (správně prací vs. sil) 
 
V průběhu obhajoby prosím autora předkládané disertační práce o zodpovězení následujících 

otázek: 
1. V textu nikde není uvedena geometrie nástroje, která byla použita při výrobě „zámkových 

výstupků“, ani případný odkaz na předchozí odborné práce disertanta, kde by se tato informace 
dala zjistit. Domnívám se, že použitá geometrie nástroje má zásadní vliv na průběh výroby 
„zámkových výstupků“ (především pak poloměry zaoblení nástroje). Uveďte použitou geometrii. 

2. Jak byla stanovena optimální geometrie tvaru profilu drážek po lisování, která je uvedena na 
obrázku Obr. 7.8 na str. 55? Byla optimální geometrie dosažena nastavením vzdáleností nástrojů, 
nebo velikostí tlaku, tak jak je uvedeno na str. 78? 
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3. Jaké jsou vstupní parametry pro numerickou simulaci výroby fixačního spoje (drážek a výstupků) 
v SW Simufact (materiálová data, parametry sítě atd.)? Bylo uvažováno při numerické simulaci 
odpružení materiálu? 

4. Str. 80 – na základě jakých kritérií byla stanovena optimální velikost výstupku? 
5. Str. 85 – jak je eliminován ohyb plechů v přípravku? 
6. Str. 87 – jakým způsobem je zanedbána elastická složka v numerickém výpočtu? Bude negativně 

ovlivňovat velikost síly pro vytržení spoje? 
7. Str. 88 – jsou naměřené odchylky v řádu max. 0,04 mm relevantní vzhledem chybě snímání 

systémem ATOS? Jaká je přesnost systému ATOS? 
8. Z jakého důvodu nebyly aplikovány lokální deformace od fixace na dílu po deformaci tvářením? 

Proč byla simulace v SW AutoForm Assembly provedena jen na CAD datech? 
 
 

Vyjádření k disertační práci 
 

1. Dosažení stanoveného cíle disertační práce 
Cíle stanovené v disertační práci byly beze zbytku naplněny. 

2. Úroveň rozboru současného stavu řešené problematiky 
Rozsah a úroveň rozboru současného stavu řešené problematiky odpovídá požadavků kladeným 
na vypracování disertační práce. 

3. Teoretický přínos práce 
S ohledem na dosažené výsledky prezentované v disertační práci se lze oprávněně domnívat, že 
předkládaná práce bude podkladem pro další výzkum matematických algoritmů umožňujících 
výrazné zpřesnění software pro predikci vlivu lokálních deformací od procesů fixace dílů při 
„assembly procesu“ karosářských výlisků. Teoretický přínos práce tak byl naplněn. 

4. Praktický přínos práce 
Prezentované výsledky prokázaly jednoznačnou vhodnost nově navržené metodiky fixace 
velkoplošných výlisků v procesu spojování karoserie. Aplikace navržené metodiky při numerické 
simulaci daného procesu fixace došlo k významnému zvýšení přesnosti predikce deformačního 
chování výlisků v procesu spojování. V současnosti je autorem navržený postup zaváděn do 
procesu výroby v Škoda Auto a.s.. Praktický přínos práce tak byl naplněn. 

5. Vhodnost použitých metod řešení a způsob jakým byly aplikovány. 
Doktorand používal vesměs nejmodernější metody a postupy dostupné v průmyslové praxi pro 
oblast numerických simulací a deformační analýzy pomocí fotogrammetrie. Prokázal schopnost 
samostatné práce a technickou orientaci v dané problematice. 

6. Prokázání odpovídajících znalostí v oboru. 
Autorem navržená metodika fixace výlisků s cílem eliminace nepřípustných posuvů při manipulaci 
v procesu spojování prokazuje schopnost doktoranda samostatně vědecky pracovat a zároveň i 
poukazuje na jeho výbornou technickou způsobilost při řešení praktických problémů spojených 
s technologiemi tváření. O nadstandardní orientaci doktoranda v dané problematice svědčí i 
množství odborných publikací, kde je uveden jako autor, nebo spoluautor. 

7. Formální úroveň práce. 
I přes to, že je v práci několik drobných nepřesností, které ale nijak nesnižují odbornou úroveň 
práce, má předkládaná disertační práce velmi dobrou grafickou úroveň odpovídající běžným 
standardům. 
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Celkové hodocení 
 

Přes drobné výhrady, převážně formálního charakteru, považuji autorem stanovené cíle disertační 
práce za splněné a konstatuji, že v disertační práci Ing. Lukáše Chrášťanského jsem nenašel závažné chyby 
bránící její obhajobě. Práci doporučuji k obhajobě před zkušební komisí a po jejím úspěšném ukončení 
souhlasím s tím, aby Ing. Lukáši Chrášťanskému byla udělena vědecko - akademická hodnost a titul Ph.D. 

 
„philosophiae doctor (Ph.D.)“. 

 
 
V Liberci dne 15.11. 2021      doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D. 
 
 


