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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Object -Oriented Design and Implementation of Contact Mecha nics 
into Finite Element Code ”OOFEM”  

Jméno autora: Bc. Ond řej Faltus  
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra mechaniky 

Vedoucí práce: Ing. Martin Horák, Ph.D.  

Pracoviště vedoucího práce: Katedra mechaniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Úspěšné vypracování diplomové práce vyžadovalo řadu znalostí z různých oborů. Především mechaniky, matematiky a 
programování a to včetně objektově orientováného návrhu kódu. Z tohoto důvodu hodnotím téma práce jako mimořádně 
náročné. 

 

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. 

Zadání diplomové práce bylo beze zbytku splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení implementaci 
průběžně konzultoval a zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Pan Bc. Ondřej Faltus pracoval velice aktivně, samostatně a systematicky. Prokázal také tvůrčí přístup, především při 
navrhování objektově orientované struktury kódu. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Práce zpracovává velice zajímavou oblast výpočetní mechaniky. Práce obsahuje jak teoretickou, tak implementační stránku 
algoritmů kontaktní mechaniky. Funkčnost kódu je demonstrována na řadě příkladů.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána pečlivě a srozumitelně s dobrou grafickou úpravou. Navíc oceňuji, že je psána anglicky s minimem překlepů a 
chyb. 

 

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. 
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Seznam použité literatury odpovídá tématu práce, všechny zdroje jsou korektně citovány. 

 

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. 
Práce je zpracována na velmi vysoké úrovni. V průběhu práce byl program OOFEM rozšířen o metody kontaktní mechaniky, 
které ocení řada uživatelů.  Student bude navíc v rozvoji algoritmů kontaktní mechaniky v programu OOFEM pokračovat v 
rámci doktorského studia. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

 

Diplomovou práci hodnotím jako vysoce nadprůměrnou, neboť k jejímu vypracování byla potřeba řada znalostí. 

Jak plyne z předchozího hodnocení, předkládaná práce je zpracována velmi kvalitně po obsahové i formální 

stránce. Zejména oceňuji vznik a velice dobrý objektově orientovaný návrh funkčního rozšíření programu OOFEM 

o algoritmy kontaktní mechaniky. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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