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1. Dosažené výsledky
Student prokázal znalosti z oblasti čerpací techniky a měření fyzikálních veličin. Výsledkem práce je
prokázání garantovaných parametrů čerpadla v tabulkové a grafické podobě. Bakalářská práce bude
využita jako podklad pro finální řízení, které se bude týkat přejímky čerpadel.

2. Problematika práce
Bakalářská práce se zabývá ověřením pracovního bodu hydrodynamického čerpadla v napájecí stanici
surové vody. Hlavním cílem práce bylo analyzovat změřená data a vyhodnotit zda čerpadlo splňuje
garantované parametry dle normy ČSN EN ISO 9906. Náročnost práce spočívala ve stanovení
celkové nejistoty měření a dále ve zdlouhavosti a relativní složitosti výpočtů nejistoty průtoku,
dopravní výšky a příkonu čerpadla.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student přistupoval k řešení bakalářské práce velice zodpovědně. Využíval konzultace v pravidelných
intervalech a průběžně podával zprávy o průběhu řešení bakalářské práce. Zcela samostatně pracoval
s literaturou, normami apod.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce je práce zpracována dle doporučení. Práce je přehledně strukturována a logicky
rozdělena do jednotlivých kapitol a podkapitol, které na sebe logicky navazují. Rozsah práce je 39
stran , bez příloh, obsahu a seznamu literatury. V práci je uvedeno 12 odkazů na literaturu. Nutné je
však podotknou, že u některých základních vzorců nejsou uvedeny odkazy na literaturu. Dále je také
nutné zmínit horší kvalitu některých obrázků. Vzhledem k problematice měření by bylo vhodné v
práci detailněji popsat problematiku nejistot A a B apod., a vynechat teorii o charakteristice potrubí a
hydrostatických čerpadlech, které nemají přímou souvislost s hlavním cílem práce. Práce obsahuje
také drobné gramatické chyby a nejasné formulace, jejich množství je však přiměřené rozsahu textu.

5. Dotazy na studenta
1) V kap. 6.3.3 je definován přepočet na specifické otáčky a specifikou hustotu, proč se tento
přepočet provádí, jaký je důvod?
2) Jak byl měřen průtok a jak byla určena přesnost měřidla?
3) Jak byl měřen průměr sacího a výtlačného potrubí, jaká je nejistota měření průměru? Je pro
výpočet podstatná?
4) Jak spolu souvisí pojmy nejistota A a B a systematická a náhodná chyba měření?
5) Měření bylo provedeno v třídě přesnosti 2, co by obnášelo měření v třídě přesnosti 1?
6) Bylo nezbytné se v práci zabývat problematikou místních a třecích ztrát, souvisí s měřením
čerpadla?
7) V rovnici 6.11 je označena nejistota eQ, je to správně?

6. Celkové zhodnocení práce
Celkově práci hodnotím kladně i přes drobné nedostatky, které však nesnižují kvalitu práce.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě, protože student prokázal schopnost samostatně řešit
technický problém. Prokázal také, že umí pracovat s technickou literaturou a to i zahraniční, a
orientuje se v dané problematice.
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