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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vzpěrná únosnost styčníkových plechů 
Jméno autora: Jan Vesecký 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 
Vedoucí práce: Michal Jandera 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí FSv ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce 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. 

Závěrečná práce zcela splňuje zadání. Student z vlastní iniciativy práci rozšiřoval, např. o měření experimentů pomocí 
digitální korelace obrazu, kde musel absolvovat školení apod.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Student prokázal schopnost samostatně naplánovat experimenty (způsob zatěžování, místa a způsob měření), vytvořit 
pokročilý numerický model v software Abaqus, model validovat, připravit parametrickou studii a dosažené výsledky správně 
interpretovat.  
S ohledem na to, že s podobným typem práce neměl předchozí zkušenost, lze schopnosti studenta hodnotit jako zcela 
mimořádné.   

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení. 
Odbornost práce je na velmi vysoké úrovni, možná se svou odborností blíží spíše práci doktorských studentů než 
magisterskému stupni (byť pro disertační práci by bylo pochopitelně třeba ještě práci rozšířit). Musím ocenit vynikající 
teoretické znalosti a analytické schopnosti studenta.  

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Po formální stránce je práce výborná.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Práce vychází z odpovídající literatury. Domnívám se, že student zcela shrnul problematiku návrhu tlačených styčníkových 
plechů a vycházel ze všech podstatných publikovaných studií.   

 

Další komentáře a hodnocení 
Během své praxe jsem vedl přibližně 80 diplomantů. S touto zkušeností hodnotím kvalitu práce i studenta jako zcela 
mimořádné. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Zadáním diplomové práce bylo vytvoření pokročilého numerického modelu, jeho validace na experimentech a 
následné provedení numerické parametrické studie. Pro studenta byla připravena zkušební tělesa (byť byl 
v kontaktu s katedrou během jejich návrhu cca 8/2018), průběh zkoušek a měření si pak student již řídil zcela sám. 
Student si počínal velmi aktivně a pro měření navrhl využít metody digitální korelace obrazu (DIC), která se 
následně ukázala jako velmi přesná a pro tento typ experimentu výhodná.  
 
Následně vytvořil pokročilý (GMNIA) numerický model v softwaru Abaqus. Ten úspěšně validoval na provedených 
experimentech. S pomocí modelu pak výsledky experimentu rozšířil i pro další varianty a poukázal na některé 
nedokonalosti současných návrhových postupů.  
 
Magisterská práce dosahuje zcela mimořádných kvalit a předpokládá se, že po drobném dopracování bude dále 
publikována. 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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