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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Laboratorní zařízení pro testování tlumení kmitání závaží změnou délky 
závěsu  

Jméno autora: Tomáš Ira 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav přístrojové a řídicí techniky 
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Bušek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav přístrojové a řídicí techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Pro úspěšné řešení zadané závěrečné práce bylo nutné samostatně nastudovat teorii tlumení kyvu závaží změnou délky 
závěsu, což je problematika, která se v základním studiu neřeší. Proto hodnotím zadání práce jako mimořádně náročné. 
Náročnost zadání podtrhuje i komplexnost úlohy, která vyžadovala i vytvoření konceptu reálného zařízení pro 
experimentální validaci. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Student bez výhrad splnil všechny body zadání závěrečné práce. Oproti oficiálnímu zadání navíc uvedl v realitu navržený 
koncept laboratorního zařízení. Bohužel, k připravenému experimentu, který nebyl ani zadáním požadován, se nedostal kvůli 
uzavření laboratoře. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student byl během řešení velmi aktivní a samostatný. Výraznější pomoc potřeboval pouze s uvedením do řešené 
problematiky, avšak doporučená literatura mu postačila na to, aby se v ní zorientoval. Dodržoval dohodnuté termíny. Svou 
práci průběžně konzultoval a prezentoval dílčí výstupy své práce. Případné otázky měl dobře připravené. Veškeré průběžné 
připomínky student důsledně zapracoval do finálního textu závěrečné práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Z hlediska odbornosti je závěrečná práce na výborné úrovni. Student využil nejen znalosti získané studiem, ale musel si též 
samostatně nastudovat specifickou problematiku řízení z doporučené odborné literatury. Dílčí znalosti správně aplikoval a 
výsledný matematický model je díky provedené simulační validaci zdařilým popisem mechanické laboratorní soustavy. 
Navržené základní řízení splňuje účel, kterým bylo ověření navrženého konceptu z hlediska realizovatelnosti. Vyřčené závěry 
vhodně shrnují získané poznatky.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce je předložená práce na výborné úrovni. Formátování je provedeno důsledně, což je ještě umocněno 
velkým množstvím matematických vztahů. Vytknout lze snad jen problém s některými referencemi (např. chybný odkaz na 
obrázek 24 v závěru – má být 25). V textu se vyskytuje naprosté minimum překlepů. Celá práce je vhodně logicky 
strukturována. Rozsah splňuje požadavky na bakalářskou práci. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačním i 
zvyklostmi a normami. 
Student byl při získávání materiálů k řešení závěrečné práce velmi aktivní, což dokládá i seznam citované literatury, v níž jsou 
uvedeny kvalitní publikace zahraničních autorů. Převzaté prvky práce jsou důsledně odlišeny od vlastních výsledků. 
Bibliografické citace jsou úplné a v souladu s citační normou. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnost i apod. 
 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Bakalářská práce je na výborné úrovni jak po obsahové stránce, tak i po stránce formální. Ačkoliv zadané téma je 
jedním z náročnějších, zvládl ho student kvalitně zpracovat. Během řešení vykazoval student nadprůměrnou 
aktivitu. Všechny body zadání byly splněny. Studentovi se navíc podařilo navržený koncept zrealizovat do fyzické 
podoby. Připravený experiment mu bohužel znemožnila provést karanténa. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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