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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Marek Novák 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
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Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Novák, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: 12110 – Ústav přístrojové a řídicí techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce hodnotím jako náročné. Jako náročnější vidím nutnost použití softwaru od společnosti Ansys, se kterým 
nemá student předchozí zkušenosti. Vzhledem však k dostupným návodům pro práci s tímto softwarem v tomto směru 
nevidím až tak velkou komplikaci. Porozumění fyzikálních dějů během simulace může být náročné, protože pokud nejsou 
správně nastaveny parametry simulace, může dojít k neočekávaným dějům. Ty bez bližších znalostí modelování s použitím 
konečných prvků nemusejí dávat smysl, a je nutné přijít na jejich příčinu. 

 

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. 

Zadání práce považuji za splněné. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
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 se choval svědomitě a aktivně v dodržování předem domluvených termínů. Co bohužel musím vytknout je nutnost 
prodloužení termínu odevzdání. Byť chápu, že je nutné dát přednost splnění předmětů, nebylo nutné dokončení práce 
nechat až na srpen. Na práci je vidět, že některé pasáže bylo nutné dokončovat na poslední chvíli, a tedy obsahuje časté 
překlepy a občas ne zcela srozumitelné věty. I když byla většina práce po teoretické i praktické části hotova v květnu, bylo 
nutné se k ní znovu formálně vracet a opakovat během konzultací před odevzdáním. Očekával bych i větší iniciativu ve 
vypracování zadání. Na druhou stranu bych nerad studentovi křivdil. Některé problémy se snažil z vlastní iniciativy vyřešit, 
např. s přesností dosažení výsledků dle hustoty sítě konečnými prvky, což rozhodně není na úrovni bakalářského studia. 
Vybrané téma bylo náročné. Věřím a pevně doufám, že kdyby student řešil zábavnější téma, přistupoval by k práci jinak. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Úroveň práce je po odborné stránce na dobré úrovni s přihlédnutím k tomu, že se jedná o bakalářskou, a tedy první 
kvalifikační práci studenta. V teoretické části student předvedl, že je schopen vyhledávat a zpracovat informace 
z cizojazyčné literatury ohledně tématu magnetostrikce. V další části pracoval čistě s profesionálním výpočetním 
softwarem společnosti Ansys, který není úplně lehké pro začátečníky pochopit. Nastíněný postup modelování stanoveného 
děje je dle mého názoru rekonstruovatelný, avšak toto posouzení bych raději nechal na případném zájemci, který by tento 
fakt mohl objektivně posoudit. Hlavní aspekty výsledků shrnul student v závěru. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň práce občas vykazuje nepozornost při čtení svého textu, drobné překlepy, které mohli i způsobit horší 
srozumitelnost textu. 
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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 citačními zvyklostmi a normami. 
Student využil vhodné dostupné literatury týkající se tématu. Převážnou část referencí tvoří zahraniční odborná literatura 
v angličtině. Nenašel jsem žádné porušení zvyklostí citování. 

 

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. 
Dosažené výsledky ukázaly, že pro složitější modelování časových dějů magnetostrikčních senzorů je nutné využít dalších 
nástrojů, popř. i jiného softwaru. Hardwarová realizace navrženého experimentu bude záležet na přístupnosti laboratoří 
studentům v následujících letech. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Zadání práce hodnotím jako náročné. Jako náročnější vidím nutnost použití softwaru od společnosti Ansys, se 
kterým nemá student předchozí zkušenosti. Vzhledem však k dostupným návodům pro práci s tímto softwarem v 
tomto směru nevidím až tak velkou komplikaci. Porozumění fyzikálních dějů během simulace může být náročné, 
protože pokud nejsou správně nastaveny parametry simulace, může dojít k neočekávaným dějům. Ty bez bližších 
znalostí modelování s použitím konečných prvků nemusejí dávat smysl, a je nutné přijít na jejich příčinu. Zadání 
práce považuji za splněné. 

Student se choval svědomitě a aktivně v dodržování předem domluvených termínů. Využil vhodné dostupné 
literatury týkající se tématu. Převážnou část referencí tvoří zahraniční odborná literatura v angličtině. Nenašel 
jsem žádné porušení zvyklostí citování. Dosažené výsledky ukázaly, že pro složitější modelování časových dějů 
magnetostrikčních senzorů je nutné využít dalších nástrojů, popř. i jiného softwaru. Hardwarová realizace 
navrženého experimentu bude záležet na přístupnosti laboratoří studentům v následujících letech. 

Co bohužel musím vytknout je nutnost prodloužení termínu odevzdání. Byť chápu, že je nutné dát přednost 
splnění předmětů, nebylo nutné dokončení práce nechat až na srpen. Na práci je vidět, že některé pasáže bylo 
nutné dokončovat na poslední chvíli, a tedy obsahuje časté překlepy a občas ne zcela srozumitelné věty. I když 
byla většina práce po teoretické i praktické části hotova v květnu, bylo nutné se k ní znovu formálně vracet a 
opakovat během konzultací před odevzdáním. Očekával bych i větší iniciativu ve vypracování zadání. Na druhou 
stranu bych nerad studentovi křivdil. Některé problémy se snažil z vlastní iniciativy vyřešit, např. s přesností 
dosažení výsledků dle hustoty sítě konečnými prvky, což rozhodně není na úrovni bakalářského studia. Vybrané 
téma bylo náročné. Věřím a pevně doufám, že kdyby student řešil zábavnější téma, přistupoval by k práci jinak. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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