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Předkládaná diplomová práce se zabývá matematickým modelování křehkých lomů pod tepelným 

zatížením.  Za  tímto  účelem  je  použit  klasický  Griffithův  model  energetické  bilance  šířící  se 

trhliny,  který  je  reformulován do variační  úlohy založené  na lokální  minimalizaci  příslušného 

energetického funkcionálu.  Dále  jsou provedeny kroky nezbytné  ke  zkoumání  vlastností  takto 

formulovaného  modelu  a  k  jeho  numerické  implementaci:  regularizace  funkcionálu  pomocí 

zavedení funkce poškození, časová a prostorová diskretizace a důkaz existence spojitého řešení. 

V závěrečné  kapitole  jsou  pak  provedeny  nejrůznější  testy  numerické  implementace  nejprve 

v jednodimenzionálním a poté v dvojdimenzionálním případě.

Práce je přehledně a logicky členěna, je psána výstižně, srozumitelně a čtivě. Po formální stránce 

k ní mám pouze dvě následující drobné výhrady:

1. Obrázky jsou zbytečně malé a někdy s tak špatným rozlišením, že to znemožňuje čtení popisků 

(např. obrázek 1.1). V obrázcích 4.27, 4.29 a dalších nelze z přiloženého měřítka nijak vytušit 

skutečnou distribuci zobrazované funkce v na výpočetní oblasti.

2.  Bylo  by  vhodnější  při  zavádění  modelu  (vztahy  1.13  –  1.15)  přímo  diskutovat  význam 

jednotlivých členů a proměnných, ne se pouze zkratkovitě odkazovat na seznam symbolů.

 

Obsahovou stránku práce hodnotím velmi kladně. Zvolené téma je aktuální a diplomová práce 

použitými  postupy vhodně  navazuje  na  nejnovější  trendy  a  poznatky  v  oboru  matematického 

modelování  křehkých lomů (především reference [1]  a [27]).  Kapitoly 2 a 3  svědčí  o vysoké 

erudici studenta v oblasti energetických formulací a variačního počtu, numerické testy v kapitole 4 

prokazují  jeho  schopnost  podrobně  analyzovat  a  správně  interpretovat  chování  výsledné 



implementace.  K obsahové stránce práce mám následující tři dotazy, ke kterým bych byl rád, 

kdyby se diplomant vyjádřil v rámci obhajoby:

1. Jaký je rozdíl mezi hranicemi ∂DΩ a ∂dΩ použitými při zavádění funkčních prostorů a množin 

v kapitole 2 (strana 11)?

2. Čím je zaručena nebo ověřena konečnost iteračního cyklu formulovaného v kapitole 4.1. (strana 

33)?

3.  Homogenní  rozložení  funkce poškození  interpretujete  jako distribuci  trhlin v celém objemu 

materiálu, proč ale nedochází v takovém případě k úplné relaxaci pole posuvů (funkce u)? Je tato 

interpretace  běžná  v  literatuře,  případně  je  někde  podrobněji  diskutována?  Má  smysl  takto 

interpretovat stav vyplývající ze zvolené formy regularizace funkcionálu energie?

Celkově hodnotím práci jako zdařilou a vřele ji doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.
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