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1. Problematika práce
Práce je věnována problematice dynamického chování proudění oleje v potrubí. Hydraulický ráz byl
řešen experimentálně a matematicky.  Výsledky matematických simulací byly verifikovány
experimentálními výsledky z měření. Dynamika hydraulických systému je velmi aktuální
problematika, objevující se často v praxi a matematické simulace umožní tyto situace předvídat.

2. Dosažené výsledky
V teoretické části byly specifikovány fyzikální vlastnosti oleje a statické a dynamické charakteristiky
potrubí a hydraulických prvků včetně ventilu, které byly použity v hydraulickém obvodu.
Experimentálně byly prověřeny různé varianty hydraulického obvodu a změřen hydraulický ráz při
uzavírání a otevírání armatury. Navržený obvod v software SimHydraulics byl vyřešen a výsledky
verifikovány s experimentem. Velmi dobrá shoda výsledků potvrdila kvalitu software SimHydraulics,
tudíž tento software může být využíván při predikci dynamických problémů hydraulických obvodů.

3. Původnost práce
Student v teoretické části práce čerpal z dostupné domácí i zahraniční literatury, část experimentální a
výpočtová je plně práce autora. Zpracování je na velmi dobré úrovni.

4. Formální náležitosti práce
Práce je zpracovaná velmi kvalitně a čitelně, je logicky členěna do kapitol, grafické zpracování je
výborné, je zde minimálně překlepů. Formálně odpovídá zásadám pro vypracování Diplomové práce.
Poznámky:
- str. 47, výpočet K - chybí druhá mocnina
str. 72, kap. 8.3.3 - nadpis "Simulace měření hydraulického rázů…" nedává dobrý smysl, měření by
se mohlo vynechat.

5. Dotazy na studenta
str. 12, 5. ř. sh. - co znamená relativní obsah plynu v oleji při atm. tlaku?
str. 17, posl. odst. - co je čistý olej a jak se změří jeho modul pružnosti?
str. 30 - jak je definována kapacita pro sloupec kapaliny
str. 57 - proč je rychlost zvuku při přímém a nepřímém rázu tak výrazně odlišná, když je délka
potrubí stejná?

6. Celkové zhodnocení práce
Student prokázal při zpracování diplomové práce dostatečné odborné znalosti z oblasti hydrauliky a
modelování a zpracoval velmi kvalitní diplomovou práci, proto doporučuji práci k obhajobě.
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