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1. Dosažené výsledky
Student provedl jak experimentální, tak výpočtovou modální analýzu uměle vytvořené konstrukce. Ta
sestává ze tří přímých nosníků, spojených navzájem pružnými vazbami.
Nejprve byla provedena experimentální a výpočtová modální analýza jednoho nosníku. Z porovnání
výsledků byl upřesněn materiálový model. Následně byla řešena modální analýza na celé konstrukci.
Zde bohužel nemohlo dojít ke srovnání experimentu s výpočtem. Při experimentu se kmitání jednoho
buzeného nosníku vůbec nepřenášelo na zbývající dva. Tento jev však je nedílnou součástí
výpočtových výsledků. Výpočet byl proveden jednak standardním modelováním na bázi MKP,
jednak rozkladem na substruktury. Výsledky vykazují dobrou shodu a dokumentují použitelnost
techniky rozkladu na řešení reálných technických problémů.

2. Problematika práce
Práce je zaměřena na dynamické chování konstrukce, konkrétně modální analýzu. Ta je z důvodu
verifikace provedena jak experimentálně, tak výpočtově. Výpočtové řešení je provedeno jednak
standardním modelováním na bázi MKP, jednak rozkladem na substruktury. Jak měření, tak výpočty
jsou realizovány na uměle vytvořené konstrukci, nikoliv na reálném technickém objektu. Má tedy
dominantně teoretický charakter.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student pravidelně docházel na konzultace. Aktivně se zúčastnil provádění experimentu. Postup
řešení byl závislý na pokynech vedoucího práce. Přístup studenta lze hodnotit jako dobrý.

4. Formální náležitosti práce
Formální a grafická úroveň práce je dobrá. Práce je napsána v angličtině, proto si netroufám hodnotit
jazykovou úroveň. Členění textu na kapitoly a podkapitoly mi připadá občas trochu nelogické.

5. Dotazy na studenta
Vzhledem k tomu, že jsem byl se studentem v kontaktu, nemám žádné dotazy.

6. Celkové zhodnocení práce
Práci hodnotím jako velmi dobrou. Obsahuje část experimentální a výpočtovou. Výpočtové řešení
pak je provedeno dvěma metodami a výsledky jsou srovnány. Slabým místem je neúspěšná
experimentální modální analýza na celé konstrukci, což však není chybou studenta. Po zodpovězení
otázek oponenta navrhuji hodnocení „velmi dobře“.
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1. Achieved results
The student performed both experimental and numerical modal analysis on the new created structure.
This consists of three straight beams, joined together by flexible springs. First the experimental and
numerical modal analysis was performed on the single beam. From the comparison of the results the
material model was improved. Subsequently the modal analysis on the whole structure was
performed. Unfortunately the comparison of experimental and numerical results can not be
performed. In the experiment the vibration of forced beam did not transmit to the other beams, what
normally appears in the numerical results. The numerical solution was performed using standard
FEM based modelling and using the substructure approach (domain decomposition). The results of
both have good equality. It documents the possibility of the use in the solution of the practical
technical problems.

2. Problematics of thesis
The thesis are focused to dynamic behavior of the structure, especially modal analysis. This is
performed both experimentally and numerically to compare them. The numerical solution was
performed using standard FEM based modelling and using the substructure approach (domain
decomposition). Both experiment and numerical solution are performed on the newly created
structure. Therefore it has mostly theoretical character.

3. Student’s proceed to work at thesis
The student regularly attend the consultations with tutor. He participated on the experiment. The
thesis progress depended on the tutors instructions. The student’s approach can be evaluated as good.

4. Formal essentials of thesis
The formal essentials are good. As the thesis are in English, I don’t dare to evaluate the language
level. The structuring of the text sometimes looks strange.

5. Questions to student
As I was in the regular contact with student, I don’t have any questions.

6. General revaluation of thesis
I evaluate the thesis as very good. It has both experimental and numerical part. The numerical
solution is performed using two different methods. The weak point is not successful experiment on
the whole structure. But it is not the student’s defect. After answering the opponent’s questions I
suggest the rating “very good”.
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