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1. Dosažené výsledky
Cílem vypsání tohoto tématu diplomové práce bylo získání dalších zkušeností s ESPI přístrojem
Dantec Dynamics Q100, a to jak na zvolené akademické úloze se známým analytickým řešením, tak
na dalších vybraných aplikacích. Hlavními výsledky práce jsou čtyři nové experimenty. Jakožto
vedoucí práce musím konstatovat, že student věnoval až příliš mnoho času úloze čtyřbodového ohybu
a v závěru mu již nezbyl čas na důkladnou analýzu výsledků zbývajících dvou měření. Na druhou
stranu student provedl také měření na nosníku stejné pevnosti, které nakonec není součástí závěrečné
práce.

2. Problematika práce
Potřeba stanovení deformací potažmo napětí optickými metodami je v současnosti v praxi stále
častější. Metoda ESPI umožňuje realizovat stanovení kontur povrchu součástí včetně polí posuvů,
přetvoření a napětí. V případě přístroje Q100 lze vidět hlavní aplikace v současnosti v materiálovém
výzkumu a nalezení kritických míst strojních součástí. Ačkoliv se jedná o poměrně jednoduché a
časově nenáročné měření, řádné vyhodnocení výsledků a jejich interpretace je značně náročnější.
Modul Gauge, který umožňuje vyhlazení dat a použití řady dalších pokročilých funkcí byl bohužel
pořízen až těsně před odevzdáním bakalářské práce, proto jsou všechny výsledky kontur přetvoření a
napětí uváděny v práci bez vyhlazení.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant téměř po celou dobu docházel pravidelně na domluvené konzultace a pracoval poměrně
samostatně.

4. Formální náležitosti práce
Odevzdaná bakalářská práce ctí předpisy fakulty strojní VŠB-TUO. Množství překlepů a
gramatických chyb ve finální verzi je akceptovatelné.

5. Dotazy na studenta
Bylo by možné stanovit také průhyb či úhel natočení uvažovaného nosníku a následně tyto hodnoty
srovnat s analytickým řešením?

6. Celkové zhodnocení práce
Bakalářská práce Daniela Vlčka splňuje všechny body zadání i formální požadavky kladené na tento
typ závěrečné práce, přináší nové poznatky a proto ji doporučuji k obhajobě.
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