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1) Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
 
Diplomová práce v plném rozsahu splňuje zadání. 
 

2) Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návazností 
jednotlivých částí práce, příp. jejich úplnosti? 
 
Diplomová práce obsahuje 7 hlavních kapitol. Po úvodu následuje kapitola věnována teorii 
chlazení s rozdělením dle typu použitých výměníků. Druhá kapitola čtenáře seznamuje se 
základními druhy lisovacích zařízení - hydraulických lisů. Další kapitola je věnována 
porovnání čtyř navržených řešení hydraulického pohonu lisu. Ve čtvrté kapitole se 
diplomant věnuje technickým výpočtům pro vybrané řešení lisovacího zařízení. 
V posledních kapitolách je pak uveden návod k obsluze zařízení pro vybraný typ pohonu, 
zadání pro navazující profese a hodnocení rizik při provozu stroje. Kapitoly logicky 
navazují a práce je členěná přehledně. Celkově hodnotím práci kladně. 
 

3) Základní zhodnocení diplomové práce: 
 
Diplomant využil  dostupnou literaturu (skripta, www stránky) čímž získal nové poznatky 
z problematiky. Především kapitoly shrnující typy chladičů a hodnocení rizik jsou velmi 
přehledně zpracovány. 
 

4) Jiné poznatky, kritické připomínky: 
 
Str. 23-30, Obr. 3.1-3.4 – V textu i ve schématech je nadbytečně volena hodnota tlaku bez 
potřebných silových výpočtů – není dána potřebná lisovací síla. Stejně tak není nutné uvádět 
hodnoty průtoku. 
Str. 27 – Nesprávně uvedeno, že pro malé průtoky nelze pořídit regulační hydrogenerátor. 
Výrobce dnes umožňují úpravou naklopení desky použít regulační hydrogenerátory s 
Vg=2-4cm3. 
Str. 44 – Zcela chybí rozebrání problematiky proporcionálního řízení. Není uvedeno, jaké 
prvky k tomuto účelu slouží (ventily, snímače). V práci chybí podrobná specifikace těchto 
prvků s vysvětlením daných funkcí a vazeb. 



5) Uveďte, zda v některých částech přináší diplomová práce nové poznatky: 
 
Diplomová práce především rozvíjí již známé fakta a vhodně je doplňuje výpočty. 
 

6) Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
 
Byly využity doporučené studijní materiály rozšířené o zahraniční internetové zdroje. 
 

7) Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):  
 
Formální zpracování práce je na dobré úrovni, obrázky a tabulky jsou čitelné, členění do 
kapitol je logické. Jazykový projev je až na drobné gramatické chyby, které lehce snižují 
dobrý dojem z práce, na úrovni. 
 

8) Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
 
Práce může sloužit jako technická opora při podobném projektu, kdy je vyžadována kontrola 
všech celků, jak po stránce hydraulické, tak po stránce bezpečnosti. 
 

9) Práci hodnotím (zde uveďte hodnocení diplomové práce – výborně, velmi dobře, 
dobře, nevyhovující): 
 
DOBŘE 
 

 
10)  Doplňující otázky na diplomanta: 

 
1. Dle jakého postupu byly typově navrženy proporcionální prvky (pol. 31 a 32 ve 

specifikaci SL437-B) pro řízení chodu lisovacího zařízení? 
 
2. Kde by byly umístěny bloky s řídícími prvky? Je jejich umístění z hlediska dosažení 

přesnosti řízení důležité? 
 
3. Jak by byl zjednodušeně popsán postup lisování a jaké jsou vazby mezi 

proporcionálními ventily a snímači? 


