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Tématem diplomové práce, jak již její název napovídá, bylo zkoumání přenosových 
vlastností lokálně periodických struktur (fononických krystalů) pro jednorozměrné elastické vlny. 
Jednotlivé elementy (buňky), tvořící tuto strukturu, se od sebe lišily buď průřezem nebo 
materiálovými parametry. Uvažovaný fononický krystal byl umístěn mezi dvě materiálově 
homogenní elastické tyče konstantního průřezu. Přenosové vlastnosti fononických krystalů byly 
vyšetřovány pomocí závislosti modulu koeficientu transmise na kmitočtu vln. K výpočtu 
koeficientu transmise buňky krystalu bylo použito přenosové matice. Aby nebylo nutné přímo 
mocnit matici přenosu pro uvažované fononické krystaly, byla implementována efektivní metoda 
využívající Čebyševových polynomů.   

Samotná práce byla členěna tak, že v úvodní části byla relativně zevrubně popsána metoda 
založená na matici přenosu. Na tuto část navazovala kapitola věnující se odvození lineární 
modelové rovnice popisující jednorozměrné elastické vlny šířící se obecně nehomogenní izotropní 
tyčí proměnného průřezu. Pro uvažované případy byla rovnice řešena a tato řešení byla následně 
použita pro nalezení příslušných přenosových matic na základě podmínek kontinuity mezi 
příslušnými heterogenitami. Diplomantka následně počítala koeficienty transmise pro délkově 
omezené fononické krystaly. Zjišťovala, jak se mění závislost koeficientů transmise na kmitočtu, 
když měnila zvolené parametry. Snahou bylo vyšetřovat zejména formování pásmových zádrží 
v závislosti na počtu buněk v krystalu a uvažovaných parametrech jednotlivých buněk. Zde 
diplomantka dosáhla celé řady zajímavých výsledků, zvláště když uvažovala proměnnou délku 
jednotlivých buněk. V závěrečné části práce prezentovala řešení modelové rovnice pro případ, kdy 
se Youngův modul pružnosti lineárně měnil v závislosti na uvažované prostorové souřadnici. 
Rovněž pro tento případ spočítala přenosovou matici, kterou pak aplikovala na příslušný fononický 
krystal. Všechny dosažené závěry v této práci jsou zajímavé nejen z hlediska akustiky pevné fáze, 
ale i pro jiných partie vlnové fyziky díky izomorfismu používaných modelových rovnic. Práce je 
psána přehledně a v anglickém jazyce. I po grafické stránce lze hodnotit práci jako zdařilou. Jedná 
se o diplomovou práci teoretickou, se kterou se studentka zdařile vypořádala, přestože v některých 
částech práce řešení dané problematiky vyžadovalo matematické a fyzikální vědomosti, které 
přesahují znalosti, kterých studenti nabývají během studia daného programu. Diplomantka splnila 
všechny úkoly vycházející ze zadání diplomové práce, ukázala, že dokáže pracovat samostatně a 
vypořádat se i s poměrně  teoreticky náročnými úlohami, které vyplývaly z řešení jednotlivých 
úkolů zadání, a proto  hodnotím tuto práci známkou výborně (A). 
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