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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Duální metody dělení oblasti pro kontaktní úlohy 
Jméno autora: Jakub Mareš 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra mechaniky 
Vedoucí práce: Ing. Martin Doškář, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra mechaniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce vyžadovalo dobré znalosti lineární algebry a zkušenosti s programováním, které není běžně 
vyučované v rámci bakalářského studia na Fakultě stavební. Z těchto důvodů hodnotím zadání jako mimořádně náročné. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Cílem práce bylo nastudovat postupy řešení úloh s omezujícími podmínkami ve formě lineárních nerovnic a metody dělení 
oblasti pro kontaktní úlohy lineární pružnosti. Student splnil zadání v celém rozsahu. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student prezentoval postup řešení na průběžných konzultacích, na kterých vždy efektivně shrnul postup od minulé 
schůzky, přesně formuloval dílčí problémy a navrhl jejich možná řešení. Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí 
práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Předložená bakalářská práce je dle mého názoru na výborné odborné úrovni. Student prokázal schopnost nastudovat 
z původních zdrojů, pochopit a implementovat pokročilé algoritmy pro řešení velkých soustav lineárních rovnic 
s omezujícími podmínkami ve formě rovnic i nerovnic. Kladně hodnotím i schopnost studenta ilustrovat studovanou 
problematiku na jednoduchém, ale přesto zajímavém problému. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Na 56 stránkách představil pan Mareš základní myšlenky metod největšího spádu, sdružených gradientů a aktivní množiny 
a popsal hlavní postupy duální metody dělení oblasti a její úpravy pro kontaktní úlohy. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky 
navazují. Rád bych zde vyzdvihl styl autora, který postupy výše uvedených metod (především v prvních kapitolách) 
srozumitelně vysvětluje a doplňuje je názornými a kvalitně provedenými ilustracemi.  Je škoda, že osmá kapitola věnující 
se metodě FETI-C je méně ilustrativně popsána (zřejmě z nedostatku času); věřím, že by pan Mareš byl schopen názorných 
příkladů a obrázků i pro tuto problematiku. Práce je napsána v českém jazyce s malým počtem chyb či překlepů. Téma 
práce vyžaduje dobře rozmyšlené značení a konzistentnost v jeho používání, čehož student až na pár výjimek dosáhl. Práce 
je vysázena v systému LaTeX a je na velmi dobré typografické úrovni (jen popis algoritmů je poněkud nestandardní). 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student prokázal schopnost orientace ve vědecké literatuře napsané v angličtině. Vědecké články doplnil o knižní publikace 
(v českém i anglickém jazyce). Pan Mareš řádně odlišuje převzaté výsledky a uvádí bibliografické citace v souladu 
s citačními zvyklostmi. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
- 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Zadání bakalářské práce vyžadovalo studium pokročilých numerických metody pro řešení velkých soustav 
lineárních rovnic s omezujícími podmínkami ve formě lineárních nerovností a jejich implementaci. Jedná se o 
nadstandardní zadání, které student splnil v celém rozsahu. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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