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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Diplomová práce splnila zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte záverečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Struktura práce je příkladná, obsahuje vyvážené části teoretické, přípravu a realizaci experimentu a
jeho vyhodnocení.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Předložená DP je komplexně pojatým inženýrským dílem, splńujícím náročné požadavky oboru.
Student při řešení prokázal samostatnost a inženýrskou invenci. Práce dosáhla výborných výsledků na
soutěžích typu STOČ v Polsku (I. a II. místo) a v ČR (I. místo).

4. Poznámky a kritické připomínky:
V úvodu (str. 9) se autor zmiňuje o možnostech snižování vibrací. Mimo uvdených existují ještě
minimálně dva významné inženýrské způsoby snížení vibrací. Mohl by autor u obhajoby uvést
alespoň jeden?
V teorii technického kmitání se místo "vlastní kruhová rychlost" používá jednoznačně "vlastní
kruhová frekvence". Na str. 24 se tvrdí, že "Tvary jednotlivých módů kmitů(obaly příčných
výchylek)...". Nejde v žádném případě o jakékoliv obalové křivky, správně jde o NORMOVANÝ
TVAR KMITU/KMITÁNÍ.
Na obr. 4.6 je uvedena frekvenční charakteristika s uplatněním aktivního tlumení. Nepřemýšlel autor
o možnosti snížení vrcholu charakteristiky i u druhé vlastní frekvence?

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
K této otázce se nemohu díky své odbornosti zodpovědně vyjádřit.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Podrobné využití studijních pramenů se odrazilo ve vynikající úrovni práce.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Jazyk práce je věcný a střízlivý s podrobným vysvětlením tématu. Text je vhodně doplněn výstižnými
obrázky.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Využití systému aktivního tlumení je značně rozsáhlé a bezprostředně využitelné v praxi.
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