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Diplomová práce je jednou ze série diplomových prací pro přípravu výuky 

v laboratořích a je zaměřena do oblasti měření akustických emisí technických zařízení. 

Diplomant v kapitole 2. své práce popsal problematiku akustických emisí a ukázal 

matematické vztahy související s řešenou problematikou. Jsou zde naznačeny i způsoby 

vyhodnocení signálů akustické emise.  

V kapitole 3. se v souvislosti se zadáním práce zabýval konkrétně diagnostickými 

prostředky pro akustickou emisi, kde popsal jednotlivé principy a provedení snímačů, způsob 

měření a zpracování akustických signálů. Kapitola 4. je věnována popisu matematických 

nástrojů pro vyhodnocení akustických signálů v aplikaci Matlab. 

Stěžejní část práce je v kapitolách 5. – 6., kde je proveden návrh laboratorních úloh 

měření a vyhodnocení akustických emisí zdroje zvuku.  Jsou zde vytvořeny algoritmy pro 

diagnostiku zdroje zvuku pomocí FFT a to v režimu off-line i on-line. 

Jednotlivé kapitoly práce odpovídají zadání a mají logickou návaznost, praktická část je 

úměrná teoretické. Celkově práce svým obsahem i rozsahem odpovídá zadání. 

Z tohoto hlediska diplomant splnil požadavky zadání diplomového úkolu beze zbytku. 

Při vypracování své práce postupoval diplomant zcela samostatně. 

Práce rozsahem i formou odpovídá předpisům pro vypracování diplomové práce. Po 

stránce slohové, obsahových formulací a grafické úpravy má dobrou úroveň. Diplomant 

prokázal schopnost samostatné vědecké práce a dobré odborné znalosti při řešení zadané 

problematiky. 

 

 



Připomínky a dotazy na diplomanta k obhajobě: 

- práce obsahuje několik nepodstatných formálních chyb, 

- diplomant by měl vysvětlit způsoby řízení různých typů elektrických motorů,  

- str. 23 - 24, bylo by vhodné, aby diplomant vysvětlil  šířky měřicího pásma 

piezoelektrických senzorů a souvislost s akustickým pásmem, 

- diplomant by měl vysvětlit, proč byly výsledky při vyhodnocení on-line horší než off-

line. 

 

 

Celkově je možno hodnotit práci jako dobrou ze všech posuzovaných hledisek, a proto ji 

doporučuji k obhajobě.  

 

Vzhledem k tomu navrhuji známku: 
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V Ostravě 15. 5. 2011       Doc. Ing. Milan Heger, CSc. 


