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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Zadání diplomové práce lze hodnotit jako náročnější už s ohledem na podstatu jeho původu, kdy diplomant zvolil variantu 
zadání ve spolupráci s externí firmou, konkrétně Škoda Auto a.s. Práce vyžadovala hlubší seznámení s rozsáhlým modelem 
bloku spalovacího motoru, s postupy a principy jeho tvorby a úpravami dle firemních metodik v programových nástrojích, 
které nejsou předmětem základní výuky. Nadto zadání vyžadovalo osvojení postupů únavové analýzy ve dvou post-
procesorech a hlubší zorientování v problematice únavových metod, které pro danou úlohu v těchto programech připadají 
v úvahu.  

 

Splnění zadání splněno 
Předmětem zadání bylo vypracovat rešerši na téma únavové analýzy i s ohledem na pokročilejší multiaxiální přístupy. Dále 
práce vyžadovala seznámení se s existujícím modelem bloku spalovacího motoru a jeho případné úpravy (např. submodel 
kritické lokality), provedení únavové analýzy ve dvou post-procesorech (FEMFAT a FE-safe) pomocí vhodných přístupů 
a vyvození příslušných závěrů ze získaných výsledků. V tomto ohledu lze konstatovat, že zadání diplomant splnil ve všech 
bodech bez výhrad.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Již samotné zadání, které vzniklo ve spolupráci se Škoda Auto a.s., by nebylo možné bez samostatné iniciativy diplomanta. 
Diplomant si díky vlastní iniciativě nad rámec znalostí základního studia dokázal osvojit ovládání MKP programů a únavových 
post-procesorů včetně nezbytných teoretických znalostí. Kladně hodnotím přístup diplomanta ke komunikaci a konzultacím 
problematiky.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Odborná úroveň práce odpovídá požadavkům na DP. Vedle poměrně obsáhlé rešeršní kapitoly na téma únavy materiálu 
diplomant přidává i jakýsi stručný, nicméně z mého pohledu dostatečný, náhled na základní funkčnost a principy únavové 
analýzy v použitých post-procesorech. Následuje popis MKP modelu analyzovaného bloku motoru včetně ukázky aplikace 
okrajových podmínek a základních výsledků v napětích. Zde je z hlediska diplomantovy práce stěžejní vytvoření submodelu 
kritické lokality bloku a porovnání dvou variant MKP sítě. Následuje kapitola popisující použité přístupy v únavové analýze 
včetně základních výsledků a jejich srovnání. Zde bych ocenil poměrně širokou paletu metod, resp. způsobů zpracování 
výsledků, které diplomant dokázal ve své práci aplikovat.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Po formální stránce text vyhovuje požadavkům na DP. V tomto ohledu je třeba vyzdvihnout i fakt, že text DP je psaný 
angličtinou na velmi dobré úrovni. Práce je logicky členěna, nicméně v některých částech se diplomant neubránil 
nejednotnosti ve formátování.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
V práci je využito jak domácích, tak i zahraničních zdrojů. Ve velké míře se jedná o manuály k používaným programům, což 
ale nepochybně koresponduje s náplní práce. Zvolené zdroje a jejich odkazování v textu považuji za odpovídající běžným 
publikačním zvyklostem a požadavkům na DP. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Student splnil zadání diplomové práce ve všech bodech s jasnými závěry a prokázal schopnost orientovat se 
v domácí i cizojazyčné literatuře. Oceňuji diplomantovu iniciativu jak pro vznik samotného zadání DP, tak i práce 
na ní, vyžadující spolupráci nejen v prostředí ČVUT, ale především mimo něj.   
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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