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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
Předložená práce se zabývá dnes i v budoucnu velice aktuálními otázkami nasazením moderních výpočetních metod do oblasti technologických
procesů, které prozatím se do určité míry vymykaly aplikačním možnostem metody konečných prvků. Práce nese zřejmé znaky původnosti s ohledem
na dobu počátků prací autora v dané oblasti i dosažené výsledky . Plně ale slouží i jako pedagogický podklad pro nasazení do vysokoškolské výuky
příslušných oborů, jak v oblasti mechaniky tak i technologie.
. Práce, mající charakter původní práce, s celkovým rozsahem 100 stran, je rozdělena do 5 základních kapitol, doplněných závěrem a rozsáhlým
přehledem použité literatury. Předložená práce autora je významným přínosem pro oblast technologie svařování, respektující příslušné podmínky
procesu včetně přidávání materiálu či respektování možných imperfekcí.
Práce jako taková je v podstatě rozdělena do dvou dílů. Prvá je v podstatě shrnutí poznatků z oblasti teorie mechaniky prostředí a aplikace
moderních výpočtových metod v oblasti lineárních i nelineárních problémů mechaniky těles včetně dynamických úloh (kap. 2) a vybraných
technologických procesů – tváření (kap. 3). Tato část dává přesvědčivý důkaz o pedagogických schopnostech habilitanta.
Druhá, tvořící jádro práce (kap. 4 a 5), pak má charakter výzkumné zprávy, ve které je simulován proces svařování z hlediska teplotního i napěťového
pole a to v průběhu času i s ohledem na zbytková napětí v konstrukci a s ohledem na možnosti vzniku imperfekcí při simulaci sváření. Považuji tento
rozbor za velmi důležitý, protože modelový rozbor před vlastní výrobou může znamenat vysoké úspory v celém procesu výroby i dosažení patřičné
kvality. Za závažné výsledky práce považuji shodu v práci prezentovaných postupů s výsledky experimentálního výzkumu (odkaz 38).
Podle požadavků na hodnocení práce, obsažených ve jmenovacím pověření předkládám tato shrnutí:
1.Předložená práce shrnuje závažné původní výsledky vlastních prací habilitanta a to jak v oblasti technologie svařování tak i mechaniky poddajného
prostředí. Práce obsahuje na základě příslušných analýz řadu doporučení pro vlastní technologické postupy (kap. 5 a Závěr).
2. Postupy a výsledky prací byly publikovány v obou příslušných odborných zaměření (mechanika i technologie) a na vědecké úrovni.
3. Publikovaným výsledkům se dostalo patřičné a kladné hodnocení jak z hlediska publikačního (60 aktivních účastí na konferencích, z toho 4
zahraniční a 19 publikací v odborných časopisech) tak i citačního (58 citací, z toho 36 pramenů indexovaných).
4. a 5. Na základě dodatečně (byl jsem vyzván pouze k posouzení předložené práce) poskytnutých podkladů s přehledem všech odborných aktivit
habilitanta konstatuji, že Ing. Ladislav Novotný, PhD.je již v současnosti uznávanou vědeckou osobností.
Stanovisko k pokračování jmenovacího řízení docentem Ing. Ladislava Novotného, Ph.D.
Ing. Ladislav Novotný, Ph.D., pracovník Fakulty výrobních technologií Technické univerzity v Košicích, patří mezi uznávané odborníky jak na poli
pedagogiky, tak i činnosti vědecko-výzkumné a publikační v celém oboru aplikované mechaniky. A to jak na poli domácím, tak I v zahraničí. Oblast
jeho zaměření pokrývá širokou oblast mechaniky a technologie. Důkazem těchto skutečností je jeho rozsáhlá publikační činnost či jeho rozsáhlá
spolupráce s praxí a vysoká úroveň dosahovaných výsledků. Tyto pak přenáší i do oblasti a činnosti pedagogické. Důkazem vysoké jeho úrovně
odborné, pedagogické, ale I lidské, je řada uznání doma i v zahraničí.
Na základě přeložených podkladů i určitých osobních zkušeností s výsledky prací a publikační činností jmenovaného jsem plně přesvědčen, že Ing.
Ladislav Novotný, Ph.D. splňuje zákonné podmínky pro udělení vědecko-pedagogického titulu docent.
Proto navrhuji v jmenovacím řízení pokračovat.
Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia
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