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Komentáře k diplomové práci:

Cíl práce byl splněn. Student vytvořil numerický model pneumatického aktuátoru. Za pomocí 
tohoto modelu lze predikovat a analyzovat mechanické chování aktuátoru jako celku a dále i 
některých jeho důležitých  částí  jako např.  elastické membrány.  Student si osvojil  postupy 
práce v pokročilém FEM systému, což vyžadovalo poměrně časově náročné samostudium. 
Negativně je nutno hodnotit poslední fázi práce, kdy si student nevyčlenil dostatek času na 
analýzu získaných  výsledků a jejich názornou prezentaci.  Nebyly ani důkladně objasněny 
příčiny zjištěného chování modelu a vlivy jednotlivých parametrů na funkci aktuátoru. Tato 
časová  tíseň  je  také  důvodem  toho,  že  některé  připomínky  vedoucího  diplomové  práce 
ohledně konečné obsahové a formální podoby práce už nemohly být provedeny.
Práce byla podrobena testu původnosti v systému "theses.cz", vykazuje nulovou shodu, a není 
tedy hodnocena jako plagiát.    

Otázky vedoucího diplomové práce:
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