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Diplomant se v rámci své diplomové práce zabýval tvorbou modelů tlumících zařízení a 
studií jejich vlivu na chování při interakci se zvolenou kmitající konstrukcí. V první části 
práce je popsána tvorba dynamického modelu konstrukce, která je nejprve modelována jako 
jednostupňová a poté i jako vícestupňová soustava. U obou soustav provedl diplomant 
srovnání analytického řešení s řešením numerickým pomocí programu FyDiK2D. Pro 
automatizaci analytického výpočtu a následné grafické zobrazení řešení pro měnící se budící 
frekvenci připravil vlastní algoritmus v jazyce Visual Basic. 

V druhé části práce je pak provedena samotná aplikace dvou typů tlumičů na kmitající 
konstrukci a sledován vliv jejich jednotlivých parametrů na výsledné utlumení její výchylky. 
Naladěný tlumič s nejefektivnějšími vlastnostmi je následně aplikován na řešenou konstrukci 
a výsledky srovnány s konstrukcí netlumenou. Výsledky každé dílčí úlohy jsou autorem 
v práci podrobně a systematicky prezentovány a zhodnoceny. 

 Podstatnou částí práce je i tvorba vlastních programů, ať již výše zmíněný algoritmus 
implementující analytické řešení, tak vlastní funkce pro přípravu vstupního souboru programu 
FyDiK2D. Jednotlivé zdrojové kódy jsou součástí práce a dobře ilustrují úspěšnost 
programátorského snažení diplomanta. 

Z hlediska struktury a slohové a jazykové úrovně lze práci hodnotit velmi dobře. Pozitivně 
lze hodnotit i zpracování obrázků a grafů, které jsou srozumitelné s dobrou vypovídací 
hodnotou. Drobné doporučení lze snad směřovat k číslování obrázků, kdy zahrnutí označení 
podkapitol až do třetí úrovně jejich návaznost a odkazování spíše znepřehledňuje. Mírně 
rušivě rovněž působí „přetékání“ některých tabulek mezi stránkami. Výše zmíněné drobné 
výtky jsou spíše formálního charakteru a rozhodně nijak nesnižují celkově velmi dobrou 
kvalitu předložené práce a její zpracování. 

Považuji za vhodné upřesnit vyznění práce následujícími dotazy:  

1) Při srovnání výsledků analytického a numerického řešení u jednostupňové 
soustavy jsou patrné drobné rozdíly mezi variantou zatíženou osově a příčně. Čím si 
vysvětlujete lepší shodu při osovém zatížení v porovnání se zatížením příčným?  

2) Drobný rozdíl ve výsledcích je patrný i pro řešení s rostoucí a klesající budící 
úhlovou frekvencí, a to zejména u příčného zatížení. Čím je tento rozdíl způsoben? 

Uchazeč předložil kvalitní diplomovou práci. Proto doporučuji, aby mu, po úspěšné 
obhajobě a složení státní zkoušky, byl udělen titul „inženýr“ (Ing.). 
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V Brně dne 24.1.2013 ................................................... 
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