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Předmětem bakalářské práce „Porovnání omezovačů lokalizace“ je numerická studie 

závislosti vybraných výsledků získaných při použití dvou úprav v metodě konečných prvků 

(MKP). Studované úpravy mají za cíl redukovat závislost výsledků simulací na jemnosti a 

tvaru sítě konečných prvků. Dva porovnávané postupy jsou model pásu trhlin (crack band 

model) a model nelokálního kontinua se zvolenou průměrovanou veličinou. Téma je důležité, 

neboť při výpočtech odezvy konstrukcí z betonu a podobných kvazikřehkých materiálů je 

v praxi trend postupovat za použití zpřesněných analýz napětí a deformací pomocí MKP a je 

tedy zapotřebí dosáhnout výsledků, které nejsou příliš závislé na uživateli (často málo 

informovaném o speciálních problémech počítačové mechaniky).  

Práce je logicky a jasně členěna. Začíná teoretickým úvodem do problematiky, kde je 

nejdříve osvětleno, co je problém lokalizace poškození. Dále je představen modelový nosník 

se zářezem a bez zářezu a text osvětluje, jaké rysy tvaru sítě jsou v práci studovány z pohledu 

závislosti na síti (jemnost a orientace). Sledované veličiny jsou studentem vizuálně 

posuzované. Jedná se o: (i) tvar zatěžovacího diagramu a (ii) tvar oblasti poškození. Jsou 

představeny počítačové programy, které byly k numerické studii využity. Výsledky jsou 

přehledně členěny a okomentovány. 

 Cíle práce se podařilo naplnit. Bylo provedeno porovnání výsledků simulací za použití 

dvou z literatury známých metod pro redukci závislosti výsledků analýz MPK na síti.   

Student evidentně věnoval práci značné úsilí. Nastudoval a pochopil základy nelineární 

počítačové mechaniky s aplikací na porušování betonových konstrukcí. Seznámil se se dvěma 

metodami regularizace modelů používaných v MKP s cílem redukovat závislost na síti. 

Seznámil se s prací v několika počítačových programech (preprocesor, řešič a postprocesor). 

V těchto programech vytvořil řady modelů nosníků a tyto analyzoval. Pro získání 

prezentovaných výsledků bylo nutné nastudovat a porozumět množství vědeckých textů, 

vědomosti utřídit a zpracovat. Studované prameny jsou vhodně voleny. Obsahují i velice 

aktuální zdroje informací. Množství i kvalita vykonané práce jsou, podle mého názoru, velmi 

dobré. Student pečlivě a systematicky zpracoval výsledky a přehledně je formuloval textově a 

pomocí přehledných grafů a obrázků.  

Práce délky cca 40 stran je napsána v českém jazyce. Byl použit typografický systém 

LaTeX, což vnímám kladně. Text je doplněn seznamy symbolů a obrázků. Jazyková úroveň 

práce je dobrá. Místy jsem narazil na nesprávnou interpunkci, dále na neslabičné předložky 

„v, k“ na konci řádku, nebo občas mi scházely vynášecí čáry u kót (obr. 3.5, 5.3). Drobnou 

typografickou chybou je i fyzikální jednotka psaná kurzívou (strany 9 a 14), což je však 

očividně pouhé přehlédnutí, neboť v mnoha jiných případech je jednotka napsaná správně. 

Práce obsahuje minimum chyb a překlepů, a pokud se drobné chybky vyskytují, nijak 



neomezují zamýšlené sdělení. Překvapilo mě heslovité označení „rovná síť“ v obr. 7.3 až 7.5. 

Lze najít přiléhavější označení sítě s ukloněnými prvky v místě šíření trhliny?  

Pokud bych měl přednést otázky, které mě napadly při studiu práce uchazeče, byly by to 

následující tři obtížné dotazy: 

1. Jaký má student názor na výsledky, které by u stejných konstrukcí dosáhl za použití 

gradientního modelu? 

2. Jaký má student názor na výsledky, které by dosáhl pro jiné způsoby zatěžování trámce 

(např. krut)? 

3. Jak se použitý nelokální model aplikoval v blízkosti okrajů tělesa a v místech zářezu? 

Upozorňuji komisi, že se jedná o mimořádně obtížné otázky, které odpovídají spíše obhajobě 

dizertační práce.  

 

Uchazeč předložil velmi kvalitní bakalářskou práci. Proto doporučuji, aby po úspěšné 

obhajobě a složení státní zkoušky byl uchazeči udělen titul „bakalář“ (Bc.). 
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