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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Zadání bakalářské práce vyžaduje znalosti z teorie letecké pružnosti a pevnosti, zejména z oboru únavy a dále i z 
numerické matematiky a dynamiky, proto je hodnotím jako náročnější. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Všechny body zadání byly splněny. 
 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
 

První část práce příliš zjednodušila dynamický model pro výpočet zatížení, navíc použité numerické řešení v MS Excel 
nebylo vhodné a neumožňovalo náročnější výpočet. Vhodnější by bylo použití zmiňovaných Fourierových řad 
v sofistikovanějším řešiči. MS Excel byl ovšem požadován zadavatelem, proto nelze použití tohoto programu kritizovat. 
Jako nedostatek ovšem shledávám, že žádné výsledky z teoretického výpočtu nebyly použity v řešení únavy na základě 
tvrzení, že nekorespondují s výsledky naměřenými. Výpočet tedy měl být naladěn na základě změřených výsledků, aby 
řešení mohlo být extrapolováno i mimo změřené hodnoty, kterých je ze statistického hlediska malý počet. Zadavatel 
ovšem dodal pouze odhadnuté konstanty pro výpočet, proto by naladění výpočtu bylo velmi obtížné a přesahovalo by 
rámec bakalářské práce. Ovšem tím pádem je celá první část v podstatě zbytečná a nemá vliv na závěr práce.     

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
 
Studentka dobře využila znalosti získané studiem, dokáže aktivně vyhledávat informace v různých podkladech a orientuje 
se v problematice jak únavy, tak dynamického modelování a numerického řešení. Použitý teoretický model je ovšem pro 
danou problematiku příliš zjednodušený a neumožňuje dostatečně přesnou analýzu problému. Vhledem 
k nedostatečnému zadání studentka prokázala vysokou odbornou úroveň. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Práce má velice dobrou formální a jazykovou úroveň.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Při zpracování práce byly použity všechny relevantní zdroje. Bibliografické zdroje a citace jsou přehledné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Práce je negativně ovlivněna nedostatečným zadáním ze strany zadavatele a omezeními vyžádanými zadavatelem 
(využití MS Excel, malý počet sebraných dat). Lze ovšem konstatovat, že studentka jasně demonstrovala své 
hluboké znalosti ve všech využitých oborech (dynamika, numerika a životnost konstrukcí). 

Nedostatkem shledávám pouze to, že numerický výpočet zatížení nebyl dán do souladu s reálným zatížením, aby 
bylo možné dopočítat další hodnoty zatížení v jiných režimech. Tím celá první část práce postrádá smysl a z mého 
pohledu může sloužit pouze jako podklad pro reálnější matematický model vrtulníkového podvozku příďového 
typu. Naladění výpočtu a úprava dynamického modelu, zejména při absenci relevantních dat ze strany zadavatele, 
ovšem přesahuje rámec bakalářské práce. 

 

Práci doporučuji k obhajobě po zodpovězení následujících otázek: 

 

Popište a vysvětlete Smithův a Haighův diagram a jejich využití v praxi. 

 

Popište faktory ovlivňující únavovou pevnost reálné součásti. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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