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Předkládaná disertační práce se zabývá modelováním funkční odezvy polykrystalů 

slitin s tvarovou pamětí na úrovni mechaniky kontinua a fenomenologické 

termodynamiky. Zvolené téma je vysoce aktuální: s ohledem na současný trend 

využívání funkčních materiálů v řadě technologických aplikací (zejména v 

biomedicínském inženýrství a v mikromechanice) jsou znalost chování těchto 

materiálů a schopnost predikce tohoto chování na fenomenologické úrovni v 

popředí zájmu celého tohoto odvětví materiálového výzkumu. Zvolený přístup k 

matematickému modelování (energetická formulace problému a využití frameworku 

tzv. zobecněných standardních materiálů) rovněž odpovídá současnému stavu 

poznání v tomto oboru; disertant při formulaci prezentovaného modelu čerpá 

např. z posledních prací skupin A. Mielkeho či E. Patoora, logicky na ně 

navazuje a rozšiřuje je.  

Jednoznačným důkazem jak aktuálnosti řešené problematiky, tak odborné úrovně 

přístupu zvoleného v disertační práci je doktorandův publikační výstup. 

Především poslední publikovaný článek v prestižním časopise Int. J. Plasticity 

(ve kterém jsou vlastně shrnuty základní principy fungování modelu, který je 

předmětem předkládané disertace) prokazuje, že doktorand je schopen svůj 

přístup obhájit v rámci mezinárodní komunity zabývající se modelováním slitin s 

tvarovou pamětí. 

 



Práce je členěna do šesti kapitol, přičemž první tři se věnují shrnutí poznatků 

z fyziky materiálů s tvarovou pamětí, z teorie zobecněných standardních 

materiálů v mechanice kontinua a z modelování konstitutivního chování 

polykrystalů slitin s tvarovou pamětí. Ač je tato rešeršní část poměrně 

rozsáhlá, tvoří výborný úvod k následujícím kapitolám a má úroveň fundovaného 

a logicky sepsaného přehledového článku. Doktorand nejen podává obsáhlý soupis 

nejrůznějších přístupů k modelování, ale rovněž se k těmto postupům kriticky 

vyjadřuje a staví je do kontextu s jeho vlastním modelem. Právě pečlivá a 

metodická práce, kterou doktorand věnoval studiu literárních zdrojů, se 

zúročuje ve čtvrté kapitole, ve které přichází samotná formulace modelu, 

shrnutí jeho základních vlastností a ospravedlnění této formulace z fyzikálního 

i matematického hlediska. Čtvrtou kapitolu osobně považuji za z celé práce 

nejpřínosnější a nejinovativnější –  nově zformulovaný model je nejen v dobrém 

souladu s řadou experimentálních pozorování a s chápáním procesů v materiálech 

na úrovni mikrostruktury, je také myšlenkově i formálně jednodušší než drtivá 

většina modelů doposud používaných. Za klíčové a skutečně inovativní považuji 

zejména: 

 

 konstrukci disipační funkce (4.24) a disipační vzdálenosti (4.39) 

 konstrukci chemické části volné energie zahrnující transformaci přes 

romboerdrickou R-fázi, vztah (4.13)  

 podrobnou diskuzi jednotlivých aspektů disipační funkce na základě 

chápání jednotlivých fyzikálních procesů shrnutou v podkapitole 4.5, 

zejména pak myšlenkovou konstrukci takzvaného transformation favourable 

martensite (TFM) 

 

Pátá část se věnuje matematické analýze modelu, jeho diskretizaci a reformulaci 

pro numerickou implementaci. Analýza je provedena v rámci teorie rate-

independent procesů a formulace problému v energiích, což je velmi vhodně 

zvolený postup, který doktorandovi umožňuje ukázat jak existenci řešení v celém 

časovém intervalu, tak jeho stabilitu. 

V šesté části je pak model numericky implementován v konečnoprvkovém prostředí 

Abaqus, jsou provedeny kontrolní výpočty a je provedeno ověření realističnosti 

výstupů modelu porovnáním s experimenty série Roundrobin SMA (Fyzikální ústav 

AVČR). 

 



Práce je psána přehledně, podrobně a zároveň čtivě. Členění textu je logické, 

rozsah jednotlivých kapitol dobře odpovídá jejich významu pro obsah práce. 

Grafická stránka je na vysoké úrovni, stejně jako stránka jazyková. Nalezl jsem 

pouze minimum překlepů.  

 

Celkově mohu konstatovat, že všechny vytyčené cíle práce byly splněny v plném 

rozsahu a že doktorand jednoznačně prokázal předpoklady ke samostatné tvořivé 

vědecké práci. Předkládaná disertace nepochybně splňuje všechny všechny 

požadavky na disertační práce v tomto oboru a já ji vřele doporučuji k 

obhajobě. 

 

K práci mám dva drobné dotazy, které bych rád, aby doktorand zodpověděl v rámci 

obhajoby: 

 

1) Jakou úvahou byla motivována volba předpisu (4.14) pro transformační teplotu 

R-fáze? Jaký dopad má tato volba při modelování fázového diagramu na Obr. 6.6.? 

 

2) Pro numerické výpočty byla použita regularizační energie daná součty členů 

(6.12) a (6.13). Jak byla ověřena její konvexnost vzhledem ke všem proměnným? 
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