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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Ztráta stability při nafukování hyperelastických trubic 
Jméno autora: Julie Kochanová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav mechaniky 
Oponent práce: Rudolf Žitný 
Pracoviště oponenta práce: Ústav procesní a zprac. techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. 

 

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. 

Vložte komentář. 
 

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

Vložte komentář. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Vložte komentář. Práce je pro mne příliš těžká, takže její význam nedokážu posoudit. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V žílách sl. Kochanové možná kolotá modrá krev, leč používání Pluralis majestasis v daném typu textu není příliš vhodné (vtip 
). Použitý češtin být někdy trochu šroubovaná (vtip ) 

 

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. 
Vložte komentář. 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
Jsem nadšený. Tak inspirativní bakalářskou práci jsem ještě nečetl. Dokonce mne přestaly bolet zuby (vtip  , ve skutečnosti 
musel pomoci Valetol) 
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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. 
Představa nestabilit popisovaných jako fázový přechod, který je analogií přechodu plynné na kapalnou fázi u 

reálného plynu (Van der Waals) je prostě fascinující. Stále mám před očima představu o tom, jak se 
struktura tuhé fáze vlivem tlaku přeskupuje do nějaké jiné, jinak strukturované fáze. Existují tedy 
analogie nespočetného (spočetného ) množství stavových rovnic popisujících fázové přechody S-L-G 
pro popis nestabilit? Existuje analogie mezi a,b parametry VdW modelu reálného plynu s parametry 
analyzovaného hyperelastického modelu? Jak interpretovat lamdam? Může existovat něco jako teorém 
korespondujících stavů (kritický tlak, kritický objem a kritická teplota)?  

Toto nejsou otázky k obhajobě. To je jen něco, co se mi honí v hlavě  

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 13.6.2019     Podpis: ……………….. 
         Rudolf Žitný 


