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Pana Mgr. Miroslava Frosta znám od r. 2005 kdy jsem byl vedoucím jeho diplomové práce 
s názvem „Elastické vlastnosti cévy vyztužené mechanickou cévní náhradou“. V této práci 
se velmi podrobně zabýval superelastickým chováním (indukované fázovým přechodem I. 
druhu ) jednotlivých NITINOLových drátů a vytvořil algoritmus umožňující toto chování 
simulovat na počítači. Již z jeho diplomové práce bylo patrno, že má o studovanou 
problematiku velký zájem a proto si podobné téma zvolil jako téma doktorské disertace.  
 
 Předkládaná doktorská práce se zabývá  matematickou formulací a návrhem výpočtového 
algoritmu pro numerickou simulaci konstitutivních vztahů materiálů s tvarovou pamětí 
založených na NiTi. Hlavním příspěvkem jeho práce je formulace nového tvaru disipační 
funkce, která již modeluje fázovou transformaci mezi austenitem, martenzitem a Rfází.  
Při tvorbě této funkce byl respektován obecný tvar Clausiovy-Clapeyronovy rovnice fázového 
přechodu I. druhu a tudíž i použité parametry modelu mají fyzikální význam (souvisí s teplem 
fázového přechodu). Díky tomu jsou pro popis stupně transformace použita objemová 
zastoupení jednotlivých složek, tj. austenitu, martenzitu a Rfáze.  Transformace je 
formulována změnou objemového zastoupení austenitu a martenzitu ve směsi (v oblasti tzv. 
hyperelasticity) jak při mechanickém tak i  tepelném zatěžování. Takto formulovaná disipační 
funkce zahrnuje i  příspěvek generovaný reorientací martenzitu a materiálovou anizotropii, 
přičemž respektuje i  asymetrie  tahu a tlaku.  Konstitutivní model byl následně implemetován 
do konečně-prvkového prostředí ABAQUS a byl  experimentálně ověřen. 
 
Složitost řešeného problému dokumentuje i skutečnost, že není dosud ve světové literatuře 
uveden tak komplexní model fázového přechodu hrajícího zásadní roli u materiálů s tvarovou 
pamětí, často nazývaných materiály hyperelastickými. Dalším nezanedbatelným přínosem 
práce je porovnání  s  fyzikálními  experimenty  provedenými v laboratoři Ultrazvukových 
metod ÚT AVČR v Praze. Velmi potěšitelné je také, že se na uvedených experimentech i 
fyzicky podílel. 

 
Poznámka: 
 
Model konstitutivního vztahu je využíván v evolučních rovnicích popisujících 

deformaci, popř. i teplotní zátěž. Vytvořený model je v principu “rate dependent“, tzn., že 
disipační funkce závisí i na rychlosti neelastické deformace. Rychlost změny objemového 
zastoupení austenitu vystupuje jako nezávisle proměnná v disipační funkci. Z obecného 
termodynamického popisu směsí plyne, že rychlost fázového procesu (rychlost objemového 
zastoupení obou komponent) závisí právě na rychlosti deformace. Jako nezávisle proměnná 
pak v disipační funkci vystupují vedle okamžitého složení, teploty jen rychlost deformace. 
Tak je tomu např. i u tekutin kdy rychlost kondenzace závisí na rychlosti expanze apod. Byl 
pozorován při experimentu vliv rychlosti zatěžování na rychlosti fázového přechodu? Bylo by 
možno tuto závislost zahrnout i do navrženého modelu? 

 



 
 
 

 Hodnocení 
 
 
Předložená doktorská práce ukazuje, že pan Mgr. Miroslav Frost ovládá potřebné oblasti 
fyziky a numerické matematiky tak, že dokáže úspěšně matematicky modelovat i složité 
fyzikální problémy. Je schopen aktivně pracovat s odbornou literaturou a je schopen využívat 
nejen moderní výpočetní techniku ale i všechny dostupné použitelné programy patřící jak do 
třídy free ware tak i programy komerční. 
Vzhledem k vysoké odborné úrovni předložené práce, dobrým odborným znalostem 
doktoranda jsem přesvědčen, že podaná práce má úroveň doktorské práce a po jejím řádném 
obhájení přísluší Miroslavu Frostovi titul PhD.  
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