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PIstup studenta k zadanému ükolu, zvoIen’ postup eenI z hiediska souasnch metod:
Diplomová práce je kromë üvodu a závëru ienéna do pëti kapitoi, piem text autorvhodné

dopinhi adou tabuiek a grafO, které usnadñujI pochopeni popisované probiematiky. Dipiomová práce
obsahuje nejprve teoretickou ást, skiádajIcI se ze tech samostatnch kapitoi. V prvnI kapitoie
teoretické ésti dipiomant definoval, z jak’ch principii a zãkoni ye své práci vycházI. V dali kapitole
teoretické ästi detailné vysvëtluje pouitou metodiku v praktické ásti této práce a v posiednI kapitole
teoretické ãsth nás seznamuje s teoril phlmé a inverzni metody vpotu eiastickch konstant.
NãsledujIcI kapitola je stéejnItéto práce aje vénovãna experimentm, mëenI üpravou a zpracovánIm
dat. PosiednI kapitcia je vënována diskusi o vsledcich.

Dosaené vsIedky, jejich správnost a monost praktického vyuitI:
Dipiomová pcáce je vënována vvoji nové iaserové-ultrazvukové metody — spektroskopie

s pechodovou mIkou, jejI v’voj je motivovãn snahou charakterizovat iokãinI anizotropli elastickch
a tepein’ch viastnostI materiáiu. Dipiomant v práci navrht, numericky impiementoval a otestovai novQ
postup zpracovánI experimentáinIch signáiO, jen vznamnë zkvaihtnil ziskané informace
z experimentálnIch dat. ZpracovánIm signâiti se podafllo nejen zpesnit mëenI rychiosti povrchové
pIp. pseudo-povrchové akustické viny, ale novë umoñuje pomérné pesn odhad rychiosti IimitnIch
objemovch yin hrajIcIch kliovou roil v inverznIm urenI eiastickch konstant anizotropnIch materiáiO.
Vedie rozien’ch akustick’ch informaci pispIvá novQ program k odhadu tepeinch viastnostl
materiálu, konkrétné k urenI tepeiné difuzivity a jeji pNpadné smërovê závislosti.

FormálnI náIeitosti fpehlednost, üprava apod.):
Jednotilvé kapitoly na sebe logicky navazuji a jsou psané srozumiteinou formou. Textová,

tabulkovã a grafickã ást práce je vyváená. Svm obsahem je práce obsáhi a ye sv’ch zdOvodnënIch
se odvoiávã na odbornou ilteraturu, která je asto citovéna, ceikové se jedná o vyváen dokument.

Nicménë dipiomantovi bych vytknui absenci seznamu pouitç’ch symboii. Pi tenl práce jsern
obas musei hiedat, kde a jak ma pouité symboiy za defhnovány. Dale bych poukézal na rozihnost
pouité jazykové zákiadny u popiskü obrãzkO a grafO. PouIvá smés sIoventiny a angiitiny.
Dipiomantovi bych take vytknui üpravu präce, kdy zalnã odstavec jednou vétou a zbytek odstavce je
na daih stránce, naphkiad strana 18 a 23.

Sioventina nenI mOj rodn jazyk, take se nebudu vyjadovat ke stylistice, ale obas jsern Si
vimnui drobnch pekiepO, napikiad na str. 24:” Fázová mOd merania. . .



PipomInky a dotazy k práci:
Diplomová prãce naplñuje své zadánI, obsahuje vechny nãleitosti poadované peUepsanou

metodikou, je obsahové pesná, vbornë popisuje zvolenou problematiku. Diplomant vstinou

formou vyuiv a odvolává se na odbornou literaturu. Doporuuji diplomovou prci k obhajobé a

navrhuji hodnocenIvbornè.

Otãzky k diskusi pIi obhajobé diplomové práce:
Vzorky méflte v jednom bode a v tomto bode rotujete, lo by touto metodou skenovat ceI povrch a

tim zmapovat napIklad zrna materiálü?

V kapitole 5.1 uvádIte, e mOete mënit fázovou mNku, ale vechny v;orky jste mëil na 10pm. Jaké
jsou vhody pouitI ostatnIch miek a prod jste je do experimentu nezahrnul?

V kapitole 5 se zmiñujete o odstranënI parazitnIho umu, mte to napsané i jako nadpis kapitoly 5.2,

ale kapitole 5.2 u mate uvedeno, e se jedná o parazitnI signal. Co to tedy je? Pokud se jedná o um,

nestailo by zkusit prCimérovat? Zároveñ v kapitole 5.1 odstrañujete parazitnI signal odetenIm

optickch ramen ped zesIlenim. V závëru to opét popisujete jako parazitnI um.
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