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1. Dosažené výsledky
Práce je až na některé detaily celkem přehledná, kapitoly na sebe navazují. Práce obsahuje nejnutnější
výpočty a relativně obsáhlou rešerši, která by z mého pohledu mohla být stručnější a diplomant se
mohl věnovat více samotnému problému/řešení, jeho analýze a popisu. Analytické výpočty uvedeny
v práci mohly být vhodně doplněny dalšími schématickými obrázky pro jejich přehlednost. Výpočet
MKP a jeho grafické výstupy jsou mnohdy hůře čitelné díky nevhodné volbě barevné škály a také
samotné prezentace výstupů příslušného software. Návrh konstrukčních úprav je podložen
jednotlivými výpočty, avšak ty jsou mnohdy částečně nepřehledné, neboť postrádají detailnější
schémata počítaných prvků. Na základě potvrzených předpokladů analytickými vztahy a ověřením
MKP je zpracována výkresová dokumentace, která je součástí práce ve formě příloh. Výstupem je
konstrukční řešení, které je využitelné v praxi.

2. Problematika práce
Diplomová práce se zabývá úpravou a návrhem kulového kohoutu s celosvařovanou tlakovou
obálkou. V úvodu se diplomant věnuje problematice kulových kohoutů, přehledu armatur,
základnímu rozdělení a posouzení možných konstrukcí. Dále jsou v práci obsaženy možné typy
použitelných svarů. Důležitým konstrukčním prvkem, kterým se diplomant zabývá, je těsnící pouzdro
v hrdle kohoutu a jeho konstrukce. Výkres sestavy navrženého kulového kohoutu a navržených či
upravených komponentů je součástí práce formou přílohy. Téma bylo aktuální a vycházelo z
požadavků firmy MSA a.s.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student dané téma řešil samostatně s využitím firemních podkladů. V průběhu práce pravidelně
komunikoval s konzultantem. Přístup k práci byl zodpovědný.

4. Formální náležitosti práce
Práce je vypracována dle Zásad pro vypracování diplomové práce. Je přehledná a úplná. Formální
nedostatky krom výše uvedeného jsem neshledal, některé výpočty jsou však částečně nepřehledné. U
jednotlivých výpočtů by mnohdy mohly být vyobrazeny detaily počítaných elementů. Některé
obrázky mohly být kvalitnější – volba vhodnější barevné škály a také samotný typ výstupu ze
software – jsou hůře čitelné.

5. Dotazy na studenta
Vysvětlete vztah 6.23
Prosím o vysvětlení obrázku 8.1.

6. Celkové zhodnocení práce
Práce dle mého názoru svědčí o dostatečných znalostech a schopnostech studenta.
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Ostrava, 29.05.2015 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.


