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Odůvodnění hodnocené diplomové práce 

Hlavním cílem řešení této diplomové práce (DP) bylo vyvinout metodiku pro stanovení parametrů 
střihové konstrukce sportovní podprsenky, která je vyrobená bezešvou technologií tj. pletením na 
středoprůměrovém pletacím stroji a vykazuje odpovídající svěrné účinky na lidské měkké tkáně. 
Dále pak navrhnout experiment pro měření požadovaných mechanických parametrů textilního 
kontinua – vybraného druhu pleteniny, která bude použitá v košíčkové části podprsenky. Uplatnit 
metodu konečných prvků při simulaci tlaku textilie na povrch lidského těla.  
Tento inženýrský problém považuji za velmi náročný, a z hlediska specifičnosti, jako pilotní 
v oblasti textilní a oděvní výroby. Řešené téma je nosné s dobrou formální i stylistickou úrovní 
vlastního textu DP. Práce splňuje obecně platné požadavky na vypracování diplomové práce. 

Práce s odbornou literaturou (uvádění zdrojů, kritický přístup) 

Úvod práce plně seznamuje s výše uvedenou problematikou a důvody jejího řešení. Autorka zde 
vhodně pracuje s použitou literaturou, která čítá 36 odkazů. Nabyté informace dokázala kreativně 
analyzovat a získané teoretické poznatky uplatnit v experimentální části. 

Metodika zpracování výzkumného problému (přesnost a kvalita popisu metod, stanovení 
problémů a cílů, vhodnost metod pro daný cíl, diskuse volby metody) 

Dílčí experimentální kroky na sebe logicky navazují. Autorka nejprve definuje konstrukční algoritmy 
pro tvorbu střihu dámské sportovní podprsenky, která je vyrobená pletením tzv. bezešvou 
technologií. Dále pak popisuje měření fyzikálně mechanických vlastností vybrané pleteniny, čímž 
získala potřebné charakteristiky pro tvorbu konečně prvkového simulačního modelu. Na základě 
provedených tahových zkoušek byla vytvořena finální simulace protlačování ocelové polokoule 
textilií. Výsledné hodnoty kontaktních tlaků textilie se pohybují v rozmezí 0,214 kPa - 0,655 kPa. 
Tyto hodnoty jsou následně konfrontovány s výsledky z předešlých vědeckovýzkumných aktivit 
autorky, s hodnotou tlaku v rozmezí 0,23 – 0,625 kPa, který byl zjištěn pomocí kapacitních 
snímačů umístěných na komerčně vyrobené podprsence. Je zde patrné, že tyto zjištěné hodnoty 
jsou v dobré shodě. Použité metody byly zvoleny správně. 
 
Formulace závěrů a splnění cílů práce (jednoznačná formulace závěrů a doporučení, 
správnost závěrů a doporučení, aplikovatelnost doporučení) 

Forma diskuse výsledků ohledně způsobů zjišťování tlaku textilie na kovovou polokouli tvaru 
podprsenkového košíčku jsou zcela jasné a výstižné. Za přínos považuji, že autorka potvrdila 
uplatnění metody konečných prvků v konstrukčních algoritmech sportovní podprsenky. Dokázala, 



 
že je to reálná inženýrská aktivita v procesu tvorby parametrické konstrukce sportovní podprsenky 
a dalších podobných oděvních částí. Zhodnocení a závěry práce jsou výstižné. Výsledky lze 
považovat za kvalitní a věrohodné. 
 
Formální úprava práce včetně grafických příloh je na dobré úrovni, je v souladu 
s předepsanými normami. 

Originalita a odborný přínos práce (inovace, originalita, očekávaný přínos splnění cílů, 
přínos pro teorii, přínos pro praxi) 

Předložené téma je originální a zajímavé. Téma vychází z požadavků vědy a výzkumu  
a v neposlední řadě z inovačních požadavků pro praxi. Výsledky řešené DP lze využít a navázat 
na ně v dalších vědeckovýzkumných aktivitách. Výstupem této práce je realizovaná sportovní 
podprsenka.  
 
Autorka při zpracování diplomové práce pravidelně konzultovala jednotlivé experimentální kroky  
a zpracování výsledků z měření s tím, že připomínky vždy následně zapracovala do řešené 
problematiky. Vhodně uplatnila znalosti získané studiem cíleně zvoleného předmětu „Modelování 
textilních útvarů“. 
 
 

 

Splnění zadání       body zadání byly splněny 

Konstatování k udělení odpovídajícího akademického titulu  doporučuji udělení titulu Ing. 

Doporučení k obhajobě      práci doporučuji k obhajobě 

Návrh výsledné známky      Výborně (1) 
 
 

 

…..……………………………….. 

V Liberci dne 26. 5. 2016     podpis vedoucí diplomové práce 

            Ing. Blažena Musilová, Ph.D. 
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