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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Problematika práce zapadá do oblasti řešení inovačních návrhů výzkumných zařízení 

pracujících na základě plazmové technologie s možnou aplikací v rámci např 

RMTVC.  

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Student uplatnil v řešení magisterské práce metodický přístup, neupřesnil zadání, 

stanovil požadavky na řešení. Ze zpracované funkční struktury a morfologické 

tabulky vybral 4 koncepty řešení z nichž jeden rozpracoval do návrhu. Některé z 

výpočtů však vyžadují hlubší nastudování problematiky. Mnohé konstrukční návrhy 

byly výpočtem kontrolovány, jiné výpočtem stanovené údaje nejsou ve výkresové 

dokumentaci ověřitelné. 

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Zadané téma student řešil 2 roky. Přístup studenta k řešení zadání byl laxní, téměř 

nevyužíval konzultací, zejména po přechodu do kombinované formy studia.  

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

V práci je patrná snaha o dodržení formálních požadavků na její zpracování. 

Metodický přístup v řešení práce je uplatněn rovněž formálně, což potvrzuje např. 
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Kap. 7 Orgánová struktura, přitom v kapitole je uvedena morfologická matice, 

následně jsou uváděny v textu "varianty" a jedná se o koncepty atd. Nepřesvědčivá je 

Kap. 7.2 Zhodnocenéí vybraných návrhů, když nejsou jednoznačně specifikována 

hodnoticí kritéria pro výběr konceptu. V práci se vyskytují formální i neformální 

nedostatky. 

Výkresová dokumentace odpovídá stanovenému  rozsahu, a je rovněž zatížena 

formálními i neformálními nedostatky.  

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

Proč není v práci uveden soupis a označení použitých veličin? 

-str.10 Uvod proč v úvodu uvádíte, že rešerše se zabývá uvedením do problematiky 

plazmových pecí a přitom citujete jen literaturu týkající se kotle? 

str.16 - vysvětlete proč tavicí komora musí být hermeticky utěsněna a jaké je složení 

spalin ? 

str. 29 - vysvětlete obsah použitých pojmů "orgánová struktura", Hrubá stavební 

struktura" a "vybraná varianta" 

str.30 - objasněte rozdíl mezi tepelnou energií a výkonem (vč. obr. 29) 

str. 32 - jaká je jednotka součinitele přestupu tepla? 

str.32 - vysvětlete obsah pojmu "stupeň černosti vzájemného sálání" 

str.32 - objasněte obsah pojmu "tepelná energie stropu a víka pece /W/?  

str. 33 - určujete "tepelný tok" a přiřazujete jednotku jiné veličiny - proč?  

str. 51 - v tepelných výpočtech- dimenzování chlazení nejsou uvedeny tlakové ztráty 

chladicího média - proč?  

výkresová dokumentace -  

 - je zatížena řadou formálních a neformálních nedostatků, např 

Tavicí komora - výkres A1 (sestava) obsahuje jedinou úhlovou kótu - neuvádí kóty 

celkové, návazné, ani funkční - proč? 

Tavicí komora - výkres A0 (sestava) chybí uvedení kót celkových, návazných i 

výpočtem stanovených funkčních - proč? 

- objasněte způsob psaní kusovníku ny výkresech ! 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

-Práce svědčí o ne zcela dostatečných odborných znalostech a schopnostech studenta, 

přesto práci doporučuji k obhajobě. 
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Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobře. 
 

  
  

V Ostravě dne 14.10.2013 
  

  
podpis vedoucího práce 

 

 


