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1. Dosažené výsledky
Diplomant navrhl ohřívák vzduchu pro Flexibilní energetický systém, který je vyvíjený ve VPE.
Zpracoval rešerši dané problematiky, provedl potřebné pomocné výpočty a tepelný výpočet ohříváku
vzduchu a na základě výpočtu vypracoval výpočtový projekt ohříváku. Pro VPE tento projekt
představuje první návrh pro novou koncepci kotle.

2. Problematika práce
Návrhem ohříváku vzduchu se řeší jedna část nové koncepce vyvíjeného kotle, práce je tedy součástí
vývoje a je aktuální. Po odborné stránce je téma náročné, nejedná se o běžné opakovatelné provedení.
Z časového hlediska se jedná o klasický inženýrský projekt.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student pracoval samostatně, v potřebné míře využíval konzultace. K práci přistupoval zodpovědně a
prokázal potřebné teoretické znalosti a schopnost je aplikovat v praxi při řešení konkrétního projektu.

4. Formální náležitosti práce
Diplomová práce splňuje zadání v plném rozsahu. Má dobrou technickou úroveň, ale je patrná malá
praxe v písemném projevu. V práci jsou drobné nedostatky, dílem překlepy nebo nevhodné
formulace. Např. zadaný byl příkon kotle nikoliv výkon, podélná rozteč u přesazeného uspořádání je
poloviční, v rov. 90 uvedená plocha není pro 1m délky celé plochy. U tepelných výpočtů postrádám
v některých případech jednoduchý náčrtek apod. Výkresová část je provedená pečlivě, rozsah
odpovídá zadání, ale některé kóty nejsou úplné.

5. Dotazy na studenta
1. Proč jste použil regulaci teploty výstupního vzduchu - není to tak časté řešení
2. Co znamenají značky na schématu zapojení?
3. Jak si představuje opravu netěsné trubky?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant pracoval samostatně, práce svým rozsahem odpovídá zadání, má dobrou úroveň a nemá
závažnější nedostatky. Práci doporučuji k obhajobě.
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