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1. Problematika práce
Hodnocená diplomová práce se zabývá problematikou dynamické analýzy konstrukcí technikou
rozkladu na substruktury. Důvodem využití této techniky je redukce výpočetního času umožňující
numerické řešení rozsáhlých inženýrských problémů. Stejně jako v počátcích počítačového
modelování tak i nyní se jedná o aktuální problematiku s vysokým potenciálem využití v technické
praxi. Po stránce odborné i časové se jedná o náročné téma.

2. Dosažené výsledky
Diplomová práce řeší numericky a experimentálně dynamickou (modální) analýzu modelové úlohy -
soustavy tří nosníků navzájem spojených pružinami. Numerická analýza je provedena klasickým
přístupem (bez rozkladu na substruktury) a s využitím techniky rozkladu na substruktury. Výsledky
získané numericky i experimentálně jsou vzájemně srovnány, student rovněž konstatuje částečnou
nevhodnost užitého experimentálního zařízení. Lze konstatovat, že bylo dosaženo dobré shody
výsledků získaných jednotlivými přístupy.

3. Původnost práce
Diplomová práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol, které na sebe logicky navazují. Čtenáři je
nabídnuto dílo, které jej dobře uvede do předmětné problematiky. Teoretická část práce je vhodně
doplněna o odkazy na odbornou literaturu, numerickou a experimentální část práce lze pokládat za
dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce lze práci hodnotit jako převážně zdařilou, jejím nedostatkem je nejednotnost
psaní užitých veličin, kdy je často střídán běžný font s kurzívou, popř. není jasné, zdali se jedná o
matici či nikoliv.

5. Dotazy na studenta
Prosím o zodpovězení následujících dotazů:
- na str. 14 ve vektoru pravé strany v rovnici (2) je chybně uveden jeden z indexů. Prosím uveďte
správnou podobu vektoru.
- na str. 20 označujete v obr. 5 tuhosti pružin ka, kb, kc. Následně ve vztahu (18) označujete tuhosti
jako k11, k12, k21, k22. Prosím uveďte vzájemný vztah mezi těmito tuhostmi.
- na straně 24 uvádíte, že jste numerický model ladil úpravou modulu pružnosti. Prosím uveďte
konkrétní hodnoty modulu pružnosti před a po ladění.
- v práci uvádíte (např. na str. 23), že pružiny byly modelovány elementem typu "Spring". Prosím
popište blíže tento element.

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená diplomová práce komplexně - numericky i experimentálně, řeší problematiku dynamické
analýzy konstrukcí technikou rozkladu na substruktury. Zpracováním práce student prokázal
schopnost řešit komplexní inženýrský problém a orientovat se v poměrně náročné problematice.
Práce obsahuje drobné nedostatky v podobě nejednotnosti zápisu užitých veličin. V některých
případech by bylo rovněž vhodné podrobněji vysvětlit užité výpočetní postupy, např. okrajové
podmínky.
Na základě výše uvedeného práci doporučuji k obhajobě a vzhledem k dosaženým výsledkům a spíše
formálnímu charakteru nedostatků tuto hodnotím stupněm VÝBORNĚ.
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1. Problematics of thesis
The diploma work deals with the issue of dynamic analysis of constructions using substructure
decomposition method. The reason for using this technique is the reduction of computational time
which makes possible to solve extensive engineering problems. As in the early days of computational
modeling, so also today it is an actual issue with the high potential of use in technical practice. In
terms of both professional and time aspect, this is a challenging topic.

2. Achieved results
The diploma work solves both in numerical and experimental way the dynamic (modal) analysis of
test problem – the system of three beams mutually connected by springs. The numerical analysis is
performed using both classical approach (without substructure decomposition method) and by
substructure decomposition method. Results obtained from numerical and experimental approaches
are mutually compared; student also notes the partial unsuitability of experimental device used. It can
be stated that the good agreement between all approaches used was achieved.

3. Originality of thesis
The diploma work is devided into six main chapter which follow each other logically. The subject
matter is explained to the potential reader very clearly. The theoretical part of the work is
appropriatelly supplemented with literature references, the numerical and experiemental part can be
considert a work the student.

4. Formal essentials of thesis
The formal essentials of the work can be marked as largely fulfilled, its lack is the inconsistency of
writing of quantities used – the normal font is often alternated in italics. Also, sometimes it is not
clear whether it is a matrix or not.

5. Questions to student
Please answer the following questions:
- On page 14, in the righ- side vector of the equation (2), one of indexes is wrong. Please,
state the correct index.
- On the page 20, in the Figure 5, you mark stiffnesses of springs as ka, kb and kc.
Subsequently, in the equation (18), you mark stiffnesses as k11, k12, k21 and k22. Please, state the
mutual relation among these stiffnesses.
- On the page 24, you state that the numerical model was tuned by the adjustment of Young´s
modulus. Please specify the value of Young´s modulus before and after adjustment.
- In the work, it is stated (e.g. on the page 23) that springs were modeled using the finite
element of type „Spring“. Please, describe more closer this finite element.

6. General revaluation of thesis
The diploma work evaluates comprehensively, both in numerical and experimental way, the issue of
dynamic analysis of constructions using substructure decomposition method. The student has proven
his ability to solve the complex engineering problem and the orientation in rather complicated topic.
The work contains minor shortages (inconsistency of writing of quantities used). In certain cases it
would be also suitable to precise the description of procedures used, e.g. boundary conditions,
analyses settings, etc.

On the base of facts stated above, I recommend this work for the defense in front of the state
commission. Regarding the results presented and largely formal nature of mistakes I evaluate this
work as EXCELLENT.
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