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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): 

Bakalář řešil problematiku měření charakteristiky ventilátoru na vzduchové trati. 
Student navrhnul a sestavil měříci trať k zapojení ventilátoru a příslušných měřidel 
tlaku a průtoku. Následně realizoval praktické měření, které zpracoval a 
vyhodnocoval. Práce byla časově náročná, jelikož bakalář realizoval praktická 
měření, které následně zpracoval a vyhodnocoval. K náročnosti bych poukázal, že 
v práci převažuje teoretická část nad praktickou, což bych předpokládal spíše 
v opačném poměru.  

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Bakalář se v úvodní části zabýval různými konstrukcemi ventilátorů a jejich 
charakteristikami. Následně podrobně popsal jednotlivé metody měření průtoku a 
tlaku včetně vhodných měřidel. V praktické části navrhnul a sestavil měřící 
vzduchovou trať, kdy měřil průtok ventilátoru a výstupní tlak z ventilátoru. 
Výsledky měření zpracoval pomocí tabulek a grafů. Výsledky bakalářské práce 
mohou být využity v rámci předmětu Mechanika tekuti, a pro praktické měření na 
vzduchové trati, kdy ze změřené charakteristiky můžeme rozhodnout zda ventilátor 
je dostatečně výkonný pro případné měření.     

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

Student svědomite rešil svojí bakalárskou práci a aktivně využíval konzultací k 
vypracování ročníkového projektu, bakalářského projektu a samotné bakalářské 
práce. V rámci konzultací navrhnula a sestavil měřící trať a pod dohledem realizoval 
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praktické měření, které následně zpracoval a vyhodnotil. Více bych od bakaláře 
ocenil rozšíření praktického něření např. o měření průtoku pomocí jiných měřidel (k 
dispozici je např. clona).   

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 jsem shledal řadu pravopisných chyb. Zpracování výsledků pomocí grafů je 
přehledné a čitelné. Dále při kontrole na plagiáty je celková podbnost 32%. Po 
prozkoumání protokolu o podobnosti je patrné, že bakalář využil podkladů 
z literatury při zpracování kapitol "Teorie měření průtoku plynu a Měření tlaku", 
kterou v textu citoval. Zatímco podobnost v části popisující vlastní měření a 
vyhodnocení měření je prakticky nulová.  Práce je zpracována dle níže uvedeného 
dokumentu (FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) 
práce“).  

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 
nezbytný bod posudku): 

- str. 30 - rovnice 3.8 a 3.12 jsou správně? 

- str. 32. označení hustoty (obr. 4.2) 

str. 38 vysvětlete rozsahy u digitálního převodníku tlaku (Almemo FD8612DPS) 

jaký režim proudění byl v potrubí?  Podle čeho určíte? 

jakým způsobem by jste provedl cejchování clony na této trati? 

 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

Student se orientuje v problematice měření charakteristiky ventilátoru na vzduchové 
trati. Využil svých dosavadních teoretických znalostí a prokázal dobrou orientaci v 
literature. Práci doporucuji k obhajobe. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobře. 
 

  
  

V Ostravě dne 03.06.2015 
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