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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Katedra/ústav: Ústav fyziky 
Oponent práce: Doc. RND. Ing. Rudolf Novák, DrSc. 
Pracoviště oponenta práce: OSVČ – odborný konzultant 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce ukládá studentovi seznámit se podrobněji s matematickými modely popisu šíření příčného 
vlnění na struně, vytvořit vlastní model pro šíření vlnění na struně elektrické kytary a tento model podrobit 
analýze z hlediska různých parametrů struny.  Výsledky mají být využity k vytvoření počítačové simulace 
pomocí SW Matlab.   

 

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 sestavil diferenciální rovnici šíření vlnění na struně, provedl její rozbor z hlediska rychlosti šíření vlnění, zavedl 
počáteční a okrajové podmínky pro konkrétní případ kytarové struny, po intuitivním odvození parametrů stacionárního 
vlnění podrobně prezentoval analytické řešení vlnové rovnice pro strunu bez i s tlumením a vyvodil rozdíly ve zvuku 
akustických a elektrických nástrojů. Konstatuji, že v teoretické části autor podstatně rozšířil práci oproti zadání. 
Výsledky teoretické části byly využity k vytvoření počítačové simulace pomocí standardního SW Matlab. Autor samostatně 
napsal potřebný kód a vytvořil jednoduché uživatelské rozhraní pro změny fyzikálních parametrů úlohy, v rozboru uvedl 
vliv omezení daného počítačovým prostředím na odchylky simulace od reálné situace. Dále je popsána struktura programu 
a jeho jednotlivých cyklů. V této části práce bylo zadání bezezbytku splněno. 
Oproti zadání je práce rozšířena o návrh a realizaci měření reálné struny. Autor sestavil zařízení umožňující měření 
závislosti vlastní frekvence struny na napínající síle a měření poměru vyšších harmonických frekvencí v závislosti na místě 
úderu a poloze snímače. Kromě popisu způsobu zpracování naměřených hodnot je uvedeno i jejich porovnání s výsledky 
matematického modelu.   
   

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup vytváření matematického modelu šíření vlnění na struně je popsán v předcházejícím kritériu. Odvození vlnové 
rovnice a diskuse vlivu parametrů v konkrétním případě kytarové struny je doplněno podrobným odvozením analytického 
řešení úlohy. Část věnovaná počítačové simulaci začíná popisem aplikace, dále je popsána základní struktura programu a 
jeho jednotlivých cyklů. Před návrhem měření byl definován cíl měření, dále byla navržena a realizována měřicí soustava, 
provedená měření byla analyzována a výsledky porovnány s výsledky matematického modelu. Pro řešení všech problémů 
v práci byl zvolen správný a logický postup, zvolené metody řešení odpovídají náplni a cílům 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. 
K vypracování matematického modelu student využil jak znalosti získané při studiu na fakultě, tak poznatky získané ze 
studia odborné matematické literatury. Použitá literatura je převážně cizojazyčná. Pro vypracování počítačové simulace 
použil poznatky získané při studiu a dále poznatky získané při řešení experimentálních úloha na Ústavu fyziky. Podobně i 
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zdrojem poznatků pro experiment bylo jak laboratorní cvičení z fyziky, tak spolupráce s Ústavem fyziky při řešení dalších 
problémů. Celkově hodnotím úroveň odbornosti práce jako velmi vysokou.     

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální stránka práce je vysoká. Úroveň odborného jazyka je velmi dobrá, v práci prakticky nejsou překlepy ani jiné 
nedostatky. Všechny použité grafy i blokové diagramy jsou dílem autora, mají dobrou vypovídací schopnost, popisky jsou 
dobře čitelné. Zvlášť oceňuji grafickou úroveň částí s odvozováním diferenciálních rovnic – i nejsložitější části jsou velmi 
dobře přehledné a čitelné.  

 

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 citačními zvyklostmi a normami. 
V práci je citováno celkem 25 literárních zdrojů většinou cizojazyčných, z knih, učebnic, ale převážně z internetu. Citace 
jsou formálně správné, jsou v souladu s citačními zvyklostmi a normami a jejich obsah je relevantní k tématům práce. K 
výběru zdrojů nemám připomínky 

 

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 zručnosti apod. 
Autor vhodně aplikoval známé teoretické modely šíření vln na konkrétní model šíření vlnění na struně kytary. Tento model 
použil k vytvoření funkční počítačové simulace s proměnnými parametry. Dále navrhl a postavil základní experimentální 
zařízení pro ověření shody matematického modelu s chováním reálné struny. Výsledky práce by tak mohly být využity 
v pedagogické oblasti:  po úpravě počítačové animace a zdokonalení experimentálního zařízení budou použitelné  
k sestavení úlohy pro laboratorní cvičení z fyziky.    

 
 
 

 

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. 
Student prokázal, že se podrobně seznámil s matematickým zpracováním úlohy šíření  vlnění na struně. Získané 
poznatky aplikoval na konkrétní úlohu šíření vlnění na struně elektrické kytary a prezentoval analytické řešení této 
úlohy. Počítačová animace vytvořená s využitím těchto výsledků má jednoduché uživatelské rozhraní umožňující 
demonstrovat chování struny při změnách fyzikálních parametrů. Sestavil měřicí zařízení se kterým 
experimentálně ověřil shodu teoretických výsledků s chováním reálné struny. 

Otázka k obhajobě závěrečné práce :   

Žádám studenta, aby popsal a zdůvodnil opatření, která navrhuje pro optimalizaci experimentu z hlediska 
konstrukce měřicího zařízení, zpracování výsledků a rozšíření aplikace Simulátor struny.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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