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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Pan Bc. Petr Bulušek vypracoval diplomovou práci velmi dobré úrovně. Práce obsahuje vyvážený 
přehled modelování dynamiky a interakcí pevných těles s důrazem na nasazení v herním průmyslu 
a na použití fyzikálního engine Bullet. Následuje výčet metod, které se používají na modelování 
deformací. Uvedený přehled poskytuje dobrý praktický návod, které metody lze použít při 
implementaci konkrétního deformačního chování, jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Diplomant 
diskutuje také jejich časovou náročnost / použitelnost v praxi. 

Nakonec se p. Bulušek zabývá metodami redukcí modelů. V této části se na jednoduchém 
tyčovém systému zkoumá možnost redukce z plné diskretizace na malý systém za použití vlastních 
módů a tzv. modálních derivací. Toto by mohl být velice perspektivní přístup k rychlému řešení 
úloh deformace a proudění například v biomechanice.

Diplomová práce se stala užitečným výchozím bodem pro zkvalitnění fyzikálního modelu 
kamionu spolupracující firmy SCS Software, s.r.o. Diplomové práci bych vytkl pouze relativně 
stručnou experimentální část.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

1. Nabízí se otázka zda ve studované literatuře existuje matematická analýza chyby v 
redukovaných systémech a zda by šlo zkoumanou metodu redukce spojit s metodami a 
posteriorních odhadů chyb a metodami adaptivní dikretizace. Ovšem to by samo o sobě 
vydalo na práci doktorskou.

Práci 

■ doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou.
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