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Komentáře k diplomové práci:
Student pracoval velmi iniciativně, pravidelně konzultoval postup prací jak při tvorbě teoretické tak
praktické části práce. Tématem diplomové práce je doposud ne zcela probádaná problematika
životnosti sendvičových konstrukcí. Student se věnoval únavovým zkouškám jednoduchých
sendvičových vzorků s voštinovým jádrem s instalovaným insertem. Zkoušky těles probíhaly na
čtyřech hladinách po 4 zkušebních tělesech, což bylo velmi časově náročné. S ohledem na studijní
obor byla práce zaměřena na statistické vyhodnocení zkoušek. Student správně zvolil statistickou
metodu na vyhodnocení malého výběru, tj.Hornův postup.
Kontrola na plagiátorství v systému stag dopadla s výsledkem 0% shody, práce tedy není plagiát.
Student splnil všechny body zadání a prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce. Práci proto
doporučuji k obhajobě.

Otázky vedoucího diplomové práce:
Co je to pivot v testovaném souboru a jaká veličina je mu podobná ?

V Zlíně dne 29.5.2018

Podpis vedoucího diplomové práce
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