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Tématem předložené bakalářské práce je studie vlivu vstupních parametrů při modelování 
tlakové zkoušky. Práce tematicky spadá do oblasti numerického modelování laboratorních 
zkoušek těles ve vhodných konfiguracích za účelem identifikace lomově-mechanických 
parametrů cementových kompozitů. Cílem práce bylo seznámit se s aspekty tvorby modelu a 
nelineární analýzy tlakové zkoušky v programu ATENA, za pomocí kombinace 
deterministické a statistické citlivostní analýzy klasifikovat jednotlivé parametry použitých 
materiálových modelů a se získanými informacemi pak vytvořit vhodný model zkoušky a 
provést ověření na datech z reálných experimentů. 

Přístup studenta k řešení tématu hodnotím velmi pozitivně. Při řešení problematiky musel 
samostatně nastudovat řadu témat nad rámec běžného studia, a to zejména z oblasti 
nelineárního modelování porušování kvazikřehkých materiálů, či statistické a citlivostní 
analýzy. Během řešení provedl celou řadu časově náročných deterministických a statistických 
nelineárních analýz pro různé varianty modelu – 2D a 3D úloha, použití pevného kontaktu, či 
přídavného kontaktního materiálu mezi betonovým vzorkem a ocelovými deskami 
zkušebního lisu, testování okrajových podmínek a velikosti sítě konečných prvků, apod. 
Velké množství získaných výsledků se mu podařilo roztřídit a v rámci práce přehledně 
prezentovat. U jednotlivých variant řešení provedl jejich kritické zhodnocení a vyvodil 
odpovídající závěry. 

Struktura práce je promyšlená a logická, její členění je přehledné a dobře koresponduje 
s průběhem jednotlivých dílčích analýz. Typografická, slohová i jazyková úroveň práce jsou 
na dobré úrovni. Obrázky i tabulky jsou kvalitně zpracovány a mají dobrou vypovídací 
hodnotu. 

Celkově hodnotím přístup uchazeče k řešení zadané problematiky a výslednou podobu 
bakalářské práce pozitivně. Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem doporučuji, aby byl 
uchazeči, po úspěšné obhajobě a složení státní zkoušky, udělen titul „bakalář“ (Bc.). 
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