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1. Problematika práce
Diplomová práce je dobrým příkladem řešení komplexního praktického inženýrského problému.
Zadání bylo náročné jak z obsahového, tak i z časového hlediska.
2. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky jsou výborné v tom, že obsahují jak práci konstruktérskou, tak experimentální a
hlavně autor prokázal výbornou znalost počítačového modelování. Oceńuji, že simulace obsahují
řešení statického problému, výpočty vlastních frekvencí a analýza tvarů kmitání, dále pak řešení
přechodového děje. Praktické využití je bezprostřední.
3. Původnost práce
Práce je plně samostatným dílem studenta, samozřejmě s nezbytnou pomocí katedry, zejména při
realizaci experimentů. Proporce jednotlivých částí je vyvážená, forma zpracování dobře vystihuje
obsah.
4. Formální náležitosti práce
Práce po formální stránce odpovídá nárokům navazujícího studia. Přesto se autor nevyvaroval
několika prohřeškům proti spisovnému jazyku. Např.:
str. 8 (4. zesp.) ... je dále upraven (zbavením?) různých děr...
str. 26 (12. zesp.) ....představa, jak moc? je rám a potažmo? celý stroj....
str. 40 (12. shora) ...., však výpočet nevykazoval správnost výsledků. ...
str. 47 (11. shora) ...byla za pomocí jointů?,....
Překlepů je velmi málo, našel jsem jen 4. Zarazilo mne nezvyklé popisování obrázků s pomlčkou
před textem (viz fakultní směrnici o psaní dipl. prací).
Dále je bohužel v celé práci výraz deformace užíván ve smyslu elastického posunutí. Absolvent AM
by měl používat buď peměrná deformace s rozlišením na pružnou či plastickou, anebo výraz posunutí
či v dynamice elastická výchylka. V práci se mnohokrát hovoří o optimalizaci rámu, bez dalšího
vysvětlení cílů a rozsahu optimalizace, až po prostudování celé práce je čtenáři jasné, že jde o snížení
hmotnosti s cílem zachovat určitou míru tuhosti, toto je jen formální připomínka.
5. Dotazy na studenta
Z popisu technologie temování i popisu okrajových podmínek ve statické úloze se zdá, že všechna
pracoviště na stole provádějí proces "temování" ve stejný časový okamžik. Je tomu skutečně tak?
Když ne, jak by potom byla ovlivněna simulace přechodového děje?
6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce svědčí jednoznačně o výborných inženýrských schopnostech autora. Na základě
výše uvedeného hodnocení, doporučuji jednoznačně práci k obhajobě a těším se na diskusi.
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