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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
    Ano 
 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
     Práce je členěna do jedenácti číslovaných kapitol, které na sebe přiměřeně logicky 
navazují. S ohledem na konkrétní výukovou stanici působí kapitoly o sdílení tepla ve válcové 
stěně jako zbytečný luxus, který pouze dokumentuje autorčinu schopnost opisovat text. 
 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
    Diplomová práce je o optimalizaci provozních parametrů výukové stanice sdílení tepla, 
která je součástí laboratoře procesního inženýrství. V teoretické části se autorka věnuje popisu 
mechanizmů sdílení tepla a konstrukci výměníků tepla. V experimentální části popisuje 
samotnou výukovou stanici a způsob optimalizace jejího použití. Výsledky práce jsou shrnuty 
v  závěru. Vzorový protokol je přiložen. 

 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
    Úroveň textu je kolísavá a věrně kopíruje použité prameny. Autorka se nevyhnula změně 
sémantiky uprostřed výkladu, což značně ztížilo orientaci v textu. Z práce je cítit snaha o 
maximálně korektní dokumentaci provedených experimentů. 
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

    Hlavní přínos DP je v odzkoušení nové experimentální aparatury a návrh 
jednoduchých laboratorních úloh, které by byly využitelné ve výuce předmětu Laboratoř 
procesního inženýrství. 
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Autorka čerpá z celkem 22 pramenů. Výběr pramenů je přiměřený významu práce.  
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    Diplomová práce je sepsána nedbale bez známky sebekritické autokorektury. Nezvykle 
velké množství pravopisných chyb neustále odvádí pozornost od vysvětlované problematiky. 
Označování stejných veličin v různých kapitolách různými symboly považuji za vrchol 
bezohlednosti autorky ke čtenářům. Nicméně formální dokumentace odkazů na obrázky, 
tabulky, rovnice a literární prameny jsou srozumitelné. Seznam citací pramenů dokonce 
odpovídá příslušné normě. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    Diplomová práce měla sloužit jako podklad k přípravě návodů názorných úloh pro předmět 
Laboratoř procesního inženýrství. V předložené podobě je její využití k tomuto účelu značně 
omezené. 
 
 
9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   Práci hodnotím stupněm "dobře". 
      
 
 
 
    Dne 13.05.2011   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 



Otázky k diplomové práci: 

Návrh chemicko inženýrských úloh: Stanice sdílení tepla 
 
1. Na straně 11 odstavec 2.2.2. uvádíte, že cituji: „tekutina je složená z elementárních 
částic, v nichž dochází ke sdílení tepla vedením.“  Mohla byste tuto tezi rozvést a 
připojit vysvětlení jejich nejintenzivnějších projevů v mezní vrstvě? 

2. V odstavci 3.2.5 popisujete regulaci průtoku páry s ohledem na teplotu proudící 
kapaliny. Píšete zde o přesnosti teploty ±1°C. Znamená to, že jste prováděla 
kalibraci teploměrů? Pakliže ano, proč není uvedena v práci? Nebo usuzujete na 
přesnost z jiných parametrů? 
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