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1. Dosažené výsledky
Odevzdaná diplomová práce je zaměřena na aplikaci metody digitální holografie (ESPI) na vybrané
úlohy, na kterých lze ukázat možnosti ESPI přístoje pro měření pole posuvů, deformací i napětí v
pružné oblasti při kvazistatcickém zatížení. Pro kvalitativní srovnání získaných výsledků je u dvou
řešených úloh použita metoda konečných prvků (MKP). Výsledky této práce poukazují na největší
výhody a nevýhody metody ESPI a umožní čtenáři rychlejší pochopení práce s přístrojem Dantec
Dynamics Q100.

2. Problematika práce
Úkolem studenta bylo seznámení se s přístrojem Dantec Dynamics Q100 včetně software modulu
Istra. Jedná se o jediný přístroj v ČR tohoto typu a jelikož je na FS VŠB-TUO k dispozici krátce,
student přišel do styku s metodou ESPI až po výběru tématu DP.

3. Přístup studenta k řešení práce
Svého úkolu se diplomant zhostil svědomitě a pravidelně docházel na konzultace a plánovaná měření.
Na vyhodnocení měření pracoval samostatně a výsledkem jeho snažení je také v diplomové práci
uvedený návod na měření přístrojem Q100. Je zapotřebí zmínit i vstřícnost kolegů z Katedry částí a
mechanismy strojů, kteří uvedený přístroj pro měření vždy ochotně zapůjčili.

4. Formální náležitosti práce
Práce obsahuje řadu překlepů a nepřesností v terminologii, student se jich nevyvaroval ani v závěru
(specie - speckle, atd.). Grafické práce jsou zpracovány přehledně. Některé kóty by mohly být
čitelnější. Drobné formální nedostatky lze nalézt i v seznamu použitých symbolů.

5. Dotazy na studenta
Co je myšleno pod pojmem tangenciální napětí při hodnocení výsledku měření u zařízení pro výzkum
kontaktní únavy?

6. Celkové zhodnocení práce
Student vypracoval diplomovou práci samostatně dle zadání a proto doporučuji práci k obhajobě.
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