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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
I would consider such a ask as a rather difficult as Mr.Bahodia had to perform both physical as well as virtual tests, that are 
usually covered by different engineers. Given the scope of the work it has been necessary to study the problem into the 
detail due to lack of experience in engineering sector. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

The main objective has been accomplished. The material model of the adhesive has been created. Due to time constraints 
it could not have been done completely as two out of three tests have been really validated. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Generally, I cannot object anything. The whole procedure has been mutually agreed and Mr.Bahodia has followed it.   

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
As Mr.Bahodia had have several experience from previous projects (LS-DYNA), he has already been familiar with basic 
aspects of finite element method. Very important has shown to be mainly physical tests where he has started working 
from the scratch. I believe he has gained many valuable experience during his master thesis. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Given the fact Mr.Bahodia has been studying in English already, I would expect slightly better presentation of the process 
and results. Personally I see well the chapter of physical testing. Perhaps more detail could have been given to the 
research regarding the current status of FE adhesive modelling. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
I believe that the selection and relevance of the most of the sources has been well chosen. In total it gives very complex 
overview of the adhesive FE modelling problematics. ASTM norms have been used correctly and I do not see any issues in 
the thesis. 
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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, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

I really do appreciate the combination of the physical and virtual validation of adhesive. As it is very important for 
nowadays engineers to understand both parts of every problem – physical and virtual. Even though not all tests 
have been successfully validated, the results can be used and developed further.  

 

I did miss the whole process diagram – step by step and iteration loops during testing. So should I be an engineer 
unfamiliar with the adhesive and given this paper, I would know how does the whole process look like.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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