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Názov práce Anotácia Školiteľ Forma štúdia 

NDT v infračervenom spektre 

Návrh postupov využitia infračervenej 
kamery pri nedeštruktívnom skúšaní 
kovových a kompozitných materiálov a 
výrobkov. Analýza a použitie viacerých 
budiacich zdrojov. Odporúčania pre 
aplikáciu týchto zdrojov v závislosti na 
type materiálu a očakávaného typu 
poškodenia. 

doc. Ing. Vladimír 
Dekýš, CSc. 

denná 

Efektívne postupy určenia 
tlmenia kompozitných 
a kovových materiálov 

Cieľom DDP bude návrh efektívnych  
postupov určenia tlmenia materiálov 
vzhľadom aj k ich anizotropným 
vlastnostiam a určenie hysterézneho 
tlmenia.     

doc. Ing. Vladimír 
Dekýš, CSc. 

denná 

Detekcia poškodenia 
kompozitnej konštrukcie 
prostriedkami akustickej 
emisie. 

Cieľom DDP bude príprava efektívneho 
postupu použitia akustickej emisie pri 
detekcii delaminácie, jej šírenia  
v kompozite a poškodzovanie matrice a 
spojenia kompozit – matrica. Výstupom 
bude návrh efektívneho postupu 
predikcie a detekcie týchto stavov. 

doc. Ing. Vladimír 
Dekýš, CSc. 

denná 

Multisoftvérové riešenie 
problémov syntézy viazaných 
mechanických sústav 

V práci budú  implementované nové 
moderné teoretické a aplikačné 
prístupy pre modelovanie VMS tuhých i 
poddajných telies. Cieľom práce bude 
návrh efektívneho postupu vhodného 
multisoftvérového prepojenia 
existujúcich programov, čím sa získajú 
nové možnosti riešenia aj zložitejších 
konštrukčných celkov.  

doc. Ing. Alžbeta 
Sapietová, PhD. 

denná/externá 



Poškodzovanie vrstvených 
kompozitných dosiek od 
dynamického namáhania  

Cieľom dizertačnej práce bude 
analyzovať kompozitné dosky najprv pri 
statickom a potom aj dynamickom 
rázovom zaťažení. Skúmať sa bude 
hlavne vplyv vrstvenia kompozitu 
a orientácie jednotlivých vrstiev na 
správanie sa konštrukcie zaťaženej 
rôznymi typmi zaťaženia. Numerické 
výsledky sa budú verifikovať na 
skúšobnom zariadení.   

prof. Ing. Milan 
Žmindák, CSc. 

denná 

Výskum mechanických 
vlastností  kompozitných 
konštrukčných prvkov na 
báze 3D tlače 

Predkladaný projekt je zameraný na 
problematiku aditívnych technológií za 
účelom skúmania mechanických 
vlastností kompozitných konštrukčných 
prvkov vytlačených z kompozitov 
vystužených uhlíkovými vláknami.  
Skúmať sa budú súčiastky s vloženými 
dielmi z iných materiálov. 

Výsledky numerického modelovania sa 
budú experimentálne verifikovať. 

prof. Ing. Milan 
Žmindák, CSc. 

denná/ 
externá 

Výskum metód 
a výpočtových algoritmov na 
riešenie odozvy náhodného 
kmitania nelineárnych 
mechanických sústav 

Úlohou bude rozvíjať numerické 
prístupy na riešenie odozvy 
nelineárnych mechanických sústav 
(napr. s nesymetrickým hysteréznym 
BW modelom) s náhodným vstupom 
modulovaným cez vybraný 
diferenciálny model. V centre 
pozornosti bude tvorba modelov a ich 
simulácia v Matlabe.  

prof. Dr. Ing. 
Milan Sága 

denná/externá 

Teoretický a experimentálny 
výskum kritérií únavového 
poškodenia materiálov pri 
viacosovom namáhaní 

Zámerom bude nájsť vhodné kritéria 
(matematické modely) na hodnotenie 
únavového poškodenia konštrukčných 
prvkov z pokrokových materiálov 
(ultraľahké zliatiny, kompozity,...) a ich 
prepojenie na MKP modely. 

prof. Dr. Ing. 
Milan Sága 

denná/externá 

Aplikácia multiaxiálnych 
kritérií na odhad únavovej 
životnosti vybraných 
vysokopevných ocelí 

Cieľom práce bude výskum a aplikácia 
multiaxiálnych kritérií na odhad 
únavovej životnosti vybraných 
vysokopevných ocelí prostredníctvom 
experimentu aj s využitím softvéru 
SYSWELD, ADINA resp. ANSYS, MATLAB 

doc. Ing. Milan 
Vaško, PhD. 

denná/ 
externá 

 

V Žiline, dňa 26.3.2018 

Spracoval: Sapietová 


