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1. Dosažené výsledky
Rozsah práce odpovídá zadání a navržená řešení svědčí o kreativním přístupu diplomanta k řešenému
problému. Práci diplomanta ztěžovala skutečnost, že neměl k dispozici program pro výpočet kotle
HRSG. Diplomant prokázal potřebné teoretické znalosti i schopnost je aplikovat při řešení
konkrétního technického problému. Prokázal i potřebné konstrukční schopnosti, zajímavý je i návrh
deskového přehříváku.

2. Problematika práce
Práce souvisí s řešeným grantovým projektem VÍTKOVICE POWER ENGINEERING. Téma je to
velice aktuální a pro VITKOVICE POWER ENGINEERING představuje jednu z možných alternativ
řešení. Diplomant řešil alternativně přehřívák páry, práce byla náročná po odborné i časové stránce.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student pracoval samostatně a v potřebné míře využíval odbornou literaturu i konzultace s vedoucím
práce a zejména pak konzultace s řešitelem projektu ve VPE.

4. Formální náležitosti práce
Práce obsahuje potřebné předepsané náležitosti, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.
Neobsahuje žádné závažné chyby, některé nedostatky, jako např. nesprávné značení veličin a
jednotek, chybějící popis os na obr. 16 atd. neovlivňují výsledky práce. Po jazykové stránce práce
nemá žádné závažné nedostatky, i když je zřejmá malá zkušenost  s písemným projevem. Výkresová
část je po grafické stránce na dobré úrovni, drobné nedostatky, jako např. malá vzdálenost komor
přehříváku od MeS jdou na vrub menší zkušenosti

5. Dotazy na studenta
1. Co je to externí přehřívák, jeho smysl - vysvětlit
2. Detail zámku-vysvětlit
3. Jakou máte představu o najíždění kotle s externím přehřívákem

6. Celkové zhodnocení práce
Student prokázal potřebné teoretické znalosti a schopnost je aplikovat v praxi. Práce splňuje zadání v
celém rozsahu a nemá závažné nedostatky, diplomant pracoval samostatně a tvůrčím způsobem. Práci
doporučuji k obhajobě.
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