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1. Dosažené výsledky
Diplomová práce byla vyvolána aktuální potřebou průmyslové praxe. Dosažené výsledky jsou
původní a bezprostředně využitelné. Cíle práce byly splněny, až na předpokládané experimenty, které
z důvodu zadavatele nebylo možné provést. Velmi podrobně se diplomant věnoval problematice
kvality sítě konečných prvků. Detailně provedl analýzu zavedení okrajových podmínek. Diskutoval
výhody a nevýhody explicitní a implicitní metody pro řešení nelineární dynamické problematiky.
Zabýval se problémem navýšení hmotnosti (mass scaling) a správně diskutoval její výhody a
nevýhody ve svých simulacích.

2. Problematika práce
Jde o náročnou problematiku počítačového modelování procesu ulomení držáku automobilového
reflektoru. Výsledkem simulací je řada doporučení klíčových parametrů výpočtů a snahu o jejich
optimalizaci formou parametrických studií.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student pracoval zcela samostatně s vyhovující mírou komunikací s vedoucím práce. pozitivně
hodnotím zvládnutí SW ANSA a LS-DYNA, které na katedře nejsou k dispozici.

4. Formální náležitosti práce
Formální úroveň práce není dobrá. Zejména klíčové části práce (kapitoly 4.1 a 5.1) byly zřejmě psány
ve spěchu a bez žádné následné kontroly. Jsou používány „slengové“ výrazy „auto“, „matka šroubu“,
„packa“ místo držák atd, vyskytují se hrubé chyby českého jazyka např. „vyplívalo“. Chybí
vysvětlení některých použitých zkratek (SPC a RBE1). Mnohdy chybí shoda podmětu s přísudkem
(„Toto zjednodušení vneseme jen minimální chybu…“) resp. věty nadávají smysl („Zde došlo ke
špatnému šíření napětí trhliny“). V celé práci se operuje s pojmem „napětí“, ale není definováno, o
jaké napětí se jedná. Chybí popis os v obr. 50 a 51, je to úmysl nebo opomenutí?

5. Dotazy na studenta
• U materiálových dat v tabulce 2 na str. 28 chybí mez kluzu resp. mez pevnosti, jsou známy
tyto hodnoty?
• Na str. 30 je uvedena v textu špatná definice časového kroku Δt
• Rovnice (3) a (5) jsou zapsány ve tvaru, ze kterého nelze vypočítat definované neznámé
veličiny, uveďte opravu resp. vysvětlení
• Odkud bylo převzato tvrzení, že hodnota „napětí“, při kterém dojde k ulomení je 40 MPa ?
O jaké „napětí“ se jedná?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce řešila náročnou problematiku nelineárních dynamických výpočtů. Student tuto
problematiku beze zbytku zvládl a splnil cíle práce. V závěru práce doporučil ověřená nastavení řady
důležitých parametrů numerických výpočtů, což považuji za vysoce pozitivní přínos pro výpočtáře
firmy VLS. Vzhledem ke špatné úrovni českého jazyka a řadu formálních chyb snižuji hodnocení
práce o jeden stupeň.
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