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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Všechny cíle diplomové práce byly splněny. Bylo postaveno a odzkoušeno experimentální zařízení a
byly rovněž provedeny základní experimenty, které dokladují úspěšnost řešení. Aktivní tlumení
vibrací je funkční a má pozitivní účinek na zkrácení doby dokmitávání nosníku.

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Uspořádání diplomové práce je přehledné a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Všechny
poznatky jsou důkladně doloženy.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Všechny cíle diplomové práce byly splněny na výbornou. Student zvládl experimentální modální
analýzu a experimentálně naladil regulační smyčku, čímž dosáhl podstatného zkrácení doby
dokmitání nosníku s využitím elektronické zpětné vazby ve funkci aktivního tlumení vibrací. Student
se účastnil se svou diplomovou práci dvou studentských odborných soutěží a to v Ostravě a v
polském Krakově. V obou soutěžích získala práce v příslušné sekci první místo.

4. Poznámky a kritické připomínky:
Diplomová práce obsahuje experimentální měření. Kdyby se na řešení začalo pracovat dříve,
experimentálních výsledků by bylo více, což by přesahovalo výrazně zadání diplomové práce.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
O tlumení kmitání nosníku existuje mnoho teoretických studií a knih. Student prokázal
experimentálně účinek elektronické zpětné vazby. Novým poznatkem bylo zjištění nestability
některých modů kmitání. Překvapivé je, že dokázal zkrátit dobu dokmitání nastavení proporcionální
zpětné vazby.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Student musel prostudovat mnoho zahraničních odborných pramenů a také manuály k měření s
využitím moderní experimentální techniky, což není v osnovách inženýrského studia. Zvládl
experimentální modální analýzu. Orientuje se v teorii aktivního tlumení vibrací podle podle knih od
Preumonta.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Text diplomové práce je čtivý, výstižný a obsahuje všechny náležitosti. Diplomant použil mnoho
názorných obrázků. Grafy jsou přehledné s čitelným popisem os. K formální stránce diplomové práce
nemám připomínek.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
V rámci diplomové práce vznikl zkušební stav, který bude využit k řešení grantového projektu
GAČR P101/12/2520. Grant řeší parametrické tlumení kmitání rotoru s uložením na kluzná ložiska.
Diplomant se přihlásil do doktorandského studia a mohl by v řešení pokračovat na mnohem vyšší
teoretické úrovni než v diplomové práci.
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