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1. Splnění požadavků zadání.
Práce podává přehled výsledků z oblasti numerického řešení dynamických kontaktních úloh se třením
ve 2D se stabilizací diskretizačních schémat za pomoci redistribuce matice hmotnosti. Tuto práci
považuji za velmi náročnou, protože významně přesahuje učivo technických vysokých škol. Práce je
velmi aktuální a zcela odpovídá zadání.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Struktura kapitol je velmi důmyslná, text je čtivý a přehledný. Práce je psána velmi slušnou
angličtinou jen s minimem překlepů.

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Práce se dá rozdělit na dvě části: teoretickou a numerickou. Charakter teoretické části je spíše
kompilační a představuje velmi zdařilý přehled práce B. Khenouse, Y. Renarda a jejich
spolupracovníků. Zde bych opět zdůraznil jazykové schopnosti studenta, protože některé publikace,
ze kterých čerpal, jsou ve francouzštině. V diplomové práci byly opraveny některé chyby vyskytující
se v originálních publikacích a týkající se variace celkové energie. Numerická část pak představuje
velmi podrobné a pečlivé srovnání v práci představených stabilizačních schémat na třech vhodně
zvolených benchmarcích.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Teoretická část je převážně kompilačního charakteru. Za velmi cenné hodnotím proniknutí do této
velmi náročné problematiky, opravení původních výsledků B. Khenouse a velmi pečlivě zpracované
srovnání představených stabilizačních metod.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Literatura je vhodně zvolena s ohledem na téma práce. Převzaté části jsou řádně citovány.

6. Otázky k obhajobě.
1. Byly výsledky simulací ověřeny i nějakým komerčním softwarem - Comsol, ANSYS?
2. Rád bych slyšel studentův názor na metodu stabilizace prediktor-korektor (Krause, Walloth) ve
srovnání s redistribucí matice hmotnosti z hlediska náročnosti implementace a obecnosti použití.
3. Jaké bylo nastavení parametrů MPRGP algoritmu a metody pevného bodu?

7. Souhrnné hodnocení.
Téma práce zcela zapadá do probíhajícího výzkumu katedry aplikované matematiky, do něhož je již
student významně zapojen. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a přihlásit do některé z
probíhajících soutěží.
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