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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Kalibrace parametrů modelu cyklické plasticity   
Jméno autora: Jiří Halamka 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Odbor pružnosti a pevnosti (12111) 

Vedoucí práce: Španiel Miroslav 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Odbor pružnosti a pevnosti (12111) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Tématem práce je problematika cyklické plasticity. Tato tématika není v bakalářském studiu vykládána a posluchač se 
musel se základy teorie plasticity seznámit vlastním studiem doporučené literatury. Současně bylo jeho úkolem vytvořit 
programový aparát pro kalibraci Chabocheova modelu cyklické plasticity z dat naměřených při jednoosé cyklické zkoušce. 
Kolega Halamka se rozhodl vytvořit tento aparát v prostředí Matlabu a je možno konstatovat, že jeho aparát je plně 
použitelný. Práci považuji za kombinaci teoretické studie a programování a věřím, že nabyté zkušenosti využije kolega 
Halamka v navazujícím magisterském studiu. 

 

 

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. 

Práce splňuje zadání ve všech bodech. 
 

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. 
Posluchač, pan Halamka, řešil úlohu kompletně na ČVUT FS. Z hlediska spolupráce s vedoucím DP nemám výhrady, na 
konzultace chodil v dohodnutých termínech. Pracoval samostatně, rozsáhlejší konzultace proběhly v počáteční fázi při 
seznamování s teorií cyklické plasticity, při tvorbě programu se iniciativně snažil o vysokou robustnost navrženého postupu 
kalibrace a konzultoval zejména koncepční záležitosti. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň je na bakalářskou práci nadprůměrná po stránce popisu teoretických východisek i po stránce vlastního 
programu a jeho verifikace. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána v češtině na standardní jazykové i grafické úrovni s logickým strukturováním kapitol. Autor vyjádřil v úvodu 
názor na hlavní příčiny rozvoje fenomenologických modelů materiálu v současné době. I když s jeho formulací úplně 
nesouhlasím, jde o názor, a ten nikterak nesnižuje dobrou odbornou úroveň práce. Doufám, že budeme mít s kolegou 
Halamkou možnost vést o této otázce diskusi v průběhu jeho dalšího studia.  
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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. 
Rozsah zdrojů není příliš velký, ale odpovídá bakalářské práci. Řadu aspektů kalibrace si autor uvědomil samostatně, 
vlastními úvahami, a to považuji v této fázi vzdělávání za přínosnější, než by byla rozsáhlá práce s literaturou. Citace jsou 
korektní.  

 

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 

Diplomant, pan Jiří Halamka, se věnoval řešenému problému systematicky po období cca jeden rok a musel se vypořádat 
s teoreticky relativně náročným tématem, s koncepčním návrhem programového aparátu  i s úskalími praktického 
programování.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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