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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 6 hlavních kapitol. Po úvodu následuje kapitola věnována zadání 
od zákazníka a souhrn jeho požadavků. Druhá kapitola čtenáře seznamuje s teorií turbín 
turbokompresorů a požadavků na jejich funkci a bezporuchovost. Další kapitola je věnována 
návrhu samotného mazacího ústrojí resp. agregátu dle výše specifikovaných požadavků. Ve 
čtvrté kapitole se diplomant věnuje technickým výpočtům a vlastnímu projektování 
mazacího agregátu V posledních kapitolách je pak uveden návod k obsluze, technické 
parametry apod. Kapitoly logicky navazují a práce je členěná přehledně. Vzhledem 
k rozsahu projektu diplomant tvořil práci tak, aby svým rozsahem splnila zadání diplomové 
práce i přesto, že celkový návrh prováděl mnohem detailněji. Celkově hodnotím práci 
kladně. 
 

3) Základní zhodnocení diplomové práce: 
 
Diplomant využil dostupnou literaturu (skripta, www stránky, katalogy výrobců) čímž získal 
nové poznatky z problematiky. Především kapitoly věnující se projektu a samotnému tvoření 
technické dokumentace, kdy bylo využito dnes standardního postupu vymodelování 
mazacího agregátu ve 3D prostředí (program SolidWorks) a následné převedení těchto 
modelů do podoby výkresové dokumentace je vynikající. Diplomant předvedl výborné 
praktické znalosti a projekt i přes jeho náročnost zpracoval sám pod vedením vedoucího 
diplomové práce. 

 
4) Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 
U většiny výpočtu není u konstant uvedeno, jak k nim diplomant přišel a odkud a z jakého 
důvodu jsou voleny právě tyto konstanty – to čtenáře poněkud mate, pokud je uveden 
obecný vzorec a dále pak vzorec již s doplněnými konstantami. 



Na str. 22 je jako obr. 4.1 vloženo funkční schéma – toto je naprosto nečitelné a jeho vložení 
je zbytečné vzhledem k umístění tohoto schématu v příloze. 
 
Na str. 24 v rov. 4.1 je uvedeno hodnota tlaku 15bar, přestože výše je uvedena hodnota 
pracovního tlaku 14bar. Následně na str. 59 je uveden provozní tlak 12bar. 
 
Na str. 25 nesedí vypočtený vnitřní průměr (250mm) s průměrem zvoleným (273,14mm). 
 
Na str. 60 je uvedena doporučená teplota 2048 °C, zřejmě chybějící pomlčka. 
 

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 až na výjimky čitelné, 
členění do kapitol je logické. Jazykový projev je až na drobné gramatické chyby a několik 
hrubek, které lehce snižují dobrý dojem z práce, na výborné úrovni. 
 

8) Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
 
Práce může sloužit jako technická opora při podobném projektu a to většího i menšího 
rozsahu, kdy je vyžadována kontrola všech celků, jak po stránce hydraulické, tak po stránce 
bezpečnosti, stavebních úprav apod. 
 

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

 
 

10)  Doplňující otázky na diplomanta: 
 
1. Na více stranách je uvedena rozdílná hodnota objemu nádrže (13500L, 11250L, 11500L) 

a není specifikováno jaký objem je maximální a jaký objem je využitelný (resp. je 
uvedeno pouze množství první náplně tj. 12000L)? 

 
2. Jak bylo navrženo zklidnění zpěněného oleje? Teoretickými výpočty a doporučeními 

výrobce, či zkušenostmi provozovatelů s takovými mazacími agregáty, nebo pomocí 3D 
simulace proudění? 


