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1. Dosažené výsledky
Práce je relativně přehledná, kapitoly ale na sebe, dle mého názoru ne úplně logicky navazují.
Diplomant v úvodu práce vypracoval stručnou rešerši a popsal původní technický stav generátoru
včetně jeho parametrů podložený patřičnou fotodokumentací. Následuje analýza rekonstrukce
generátoru. Některé kapitoly mohly být vhodně doplněny o výkresy (jejich části), dispozice
generátoru v daném objektu, prostoru, toku energie apod. V práci rovněž postrádám pevnostní
výpočty některých částí generátoru a to především hřídele rotoru, který je podle mého názoru jednou
ze stěžejních součástí, u které by analytické výpočty určitě měly být provedeny. Součástí práce je
rovněž výkresová dokumentace ve formě příloh. Ta je zpracována dle mého názoru kvalitně, avšak
není zřejmé, na základě čeho (výpočty, analýz apod.) byla zpracována. Výstupem je konstrukční
řešení, které je prakticky již dnes využito v praxi.

2. Problematika práce
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem generátoru vodní elektrárny o výkonu 10,4 MW,
nacházející se v Gruzii na vodním toku Ajaristskali. Kromě rešerše řeší původní stav soustrojí vodní
elektrárny, tedy před rekonstrukcí včetně požadavků, které jsou na generátor v provozu kladeny.
Výsledkem práce je konstrukční dokumentace představující řešení konstrukce generátoru. Téma bylo
aktuální, vycházelo z požadavků firmy Hansen Electric, spol. s r.o. a je již ověřeno v praxi.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student dané téma řešil samostatně s využitím firemních podkladů. V průběhu práce komunikoval s
konzultantem a školitelem. Přístup k práci byl relativně zodpovědný. Kontrola na plagiáty (18%)
prokázala původnost práce.

4. Formální náležitosti práce
Práce je vypracována dle Zásad pro vypracování diplomové práce. Je na první pohled částečně
nepřehledná (horší orientace čtenáře) a z pohledu podkladů pro výkresovou dokumentaci neúplná.
Barevné řešení některých grafických výstupů MKP je celkem nevhodné – obrázky jsou nečitelné. V
textu namísto násobítka je používáno interpunkčního znaménka tečky. Další formální nedostatky
jsem v práci neshledal.

5. Dotazy na studenta
Dle jakých parametrů jste navrhoval hřídel rotoru generátoru?
Jaké parametry mají brzdy daného systému?

6. Celkové zhodnocení práce
Práce dle mého názoru svědčí o dostatečných znalostech a schopnostech studenta.
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