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1. Problematika práce
Práce je zaměřena na měření statických charakteristik hydraulických prvků, konkrétně kulových
kohoutů včetně návrhu experimentální trati a měřidel tlaku a průtoku a vyhodnocení ztrátových
součinitelů. Výsledky jsou základem pro sestavování hydraulických obvodů případně při simulacích.

2. Dosažené výsledky
Tématem práce bylo experimentální měření a vyhodnocení statických charakteristik s výpočty a
grafickým zpracováním v Excelu. V úloze byly použity běžně vyráběné hydraulické prvky, kde v
katalogovém listu nejsou vždy jejich statické charakteristiky uvedeny. Kvalita měření byla
verifikována s výsledky z literárních podkladů.

3. Původnost práce
Práce je optimálně rozložena na část teoretickou a experimentální. Teoretické části práce byly
postupně získány z různých literárních podkladu a aplikovány na daný problém. Experimentální
měření a vyhodnocení je celé prací autora.

4. Formální náležitosti práce
Práce má dobrou grafickou úpravu, odpovídá zásadám pro vypracování bakalářské práce s
následujícími připomínkami
- vyskytuje se zde řada gramatických chyb
- nejsou důsledně používány odkazy na literaturu a především na obrázky použité z teorie
- nejsou použity odkazy na přílohy
- nečitelné označení kinematické viskozity v seznamu literatury
- str. 27, obr. 5.5 - tento obrázek měl být jako poslední pro kulový kohout DN20, neboť je výsledkem
obr. 5.6 a obr. 5.7
- str. 30 - není vyhodnocen odpor a ztrátový součinitel pro pro všechna otevření pro kohout DN 25 a
32.

5. Dotazy na studenta
str. 11, 1. odst. - z jakého důvodu vznikají odpory v kapalině kromě viskózního tření?
str. 13, rov. 2.8 - jaké jsou referenční podmínky pro tuto rovnici a jakou jednotku má Kv?
str. 25, posl. odstavec - jak se vyhodnotí rozdíly mezi měřením charakteristik na U trubici a
digitálním manometrem?
str. 33, obr. 5.14 - je možné zkreslit výsledky měření a literatury do jednoho grafu pro kvalitnější
porovnání?

6. Celkové zhodnocení práce
Student prokázal dobré znalosti z mechaniky tekutin a hydrauliky, práce byla zpracována na
průměrné úrovni. Doporučují práci k obhajobě.
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