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1. Dosažené výsledky
Odevzdaná bakalářská práce se věnuje problematice 3D měření posuvů, deformací a napětí pomocí
metody ESPI. Student realizoval celou řadu měření pod dohledem vedoucího práce, z nichž ne
všechna jsou v závěrečné práci popsána. Vybrána byla pouze ta, která zapadala nejlépe do
uvažovaného konceptu práce. Jedná se o první závěrečnou práci věnovanou 3D měření přístrojem
Q100 na oboru Aplikovaná mechanika na FS. Výsledky jsou nové a tvoří základ  našeho společného
příspěvku do sborníku mezinárodní konference Experimental stress analysis 2015.

2. Problematika práce
Student v práci nejprve stručně popisuje stávající možnosti software ISTRAMS včetně nově
pořízeného modulu GAUGE, který umožňuje stanovit například historii jednotlivých veličin. Zaobírá
se problematikou stanovení Poissonova čísla z 3D měření deformací. Následně verifikuje kalibraci
přístroje Q100 na měření smykové deformace porovnáním s výsledky biaxiálního extenzometru a
popisuje realizované měření napětí na přípravku sloužícím k demonstraci kombinovaného namáhání
ohyb a krut. Řešení této úlohy provedl student pro srovnání také analyticky a numericky. Poslední
aplikací je již samotná experimentální analýza napětí a deformací na součásti motocyklu, přesněji
horních brýlích stroje YAMAHA YZF-R1. Také zde bylo řešení provedeno analyticky a metodou
konečných prvků.
Celkově se jednalo o časově náročnou problematiku, která také kladla vysoké nároky na odborné
znalosti studenta.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student pravidelně chodil na konzultace a dohodnutá měření. Učil se velmi rychle. Po seznámení s
přístrojem a několika společných měřeních byl schopen vyhodnocovat výsledky samostatně. Bohužel
se díky jiným studijním povinnostem dostal do časové tísně a tomu odpovídá také stupeň preciznosti
odevzdané práce.

4. Formální náležitosti práce
Závěrečná práce obsahuje neobvyklé množství překlepů. Slohově není příliš zdařilá. V práci se
vyskytuje řada chyb a opomenutí:
- str.9 - v seznamu značení by h mělo být označeno spíše jako šířka průřezu
- str.17 - na vodorovné ose grafu z obr.9 a 23 by měly být uvedeny jednotky v %
- str.19 - chybně uvedený popisek obr.11 - měl být "průběh normálového napětí ve směru x"
- str.20 - omylem uvedena chybně jednotka v legendě obr.12
- str.47 - rozdíl mezi rozevřením oka brýlí dle MKP a ESPI je uváděn jako 0,086, přičemž dříve to
bylo v textu 0,088.
- str.53 - v příloze 2 nejsou popisky obrázků, není tedy zřejmé, jestli pořadí kontur posuvů je ux, uy,
uz či jiné.

5. Dotazy na studenta
1) Jak by jste řešil analyticky rozevření brýlí v místě, kde bylo měřeno laserovým profilometrem?
2) Proč je na zakřiveném povrchu u měření napětí nejvhodnější vyhodnocovat ekvivalentní napětí dle
hypotézy HMH?

6. Celkové zhodnocení práce
Odevzdaná práce přináší nové zkušenosti a poznatky s přístrojem Q100, na kterých mohou stavět
další studenti oboru aplikovaná mechanika. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Výtky uvedené
výše bohužel snižují celkové hodnocení. Přes několikeré upozornění se v textu objevuje také velké
množství překlepů a gramatických chyb, proto práci hodnotím známkou velmi dobře.
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