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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Zadání předmětné diplomové práce bylo splněno v požadovaném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Členění do jednotlivých kapitol a jejich návaznost je provedana k naplnění zadání

diplomové práce. Rovněž věcná, technická náplň agrafické zpracování hodnotím pozitivně.
Osobně mi pouze chybí fotografie či nákresové schema diagnostikovaného objektu.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Jak už byla zmínka, lze diplomovou práci hodnotit pozitivně po všech stránkách. I přes toto

hodnocení mám celou řadu připomínek, které uvedu v následujícím bodu a rozdělil bych je na
přípomínky formálního a vážnějšího charakteru, které uvedu v následujícím bodě ..



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Připomínky formálního charakteru - str. 45 - bod vzplanutí u převodového oleje být nemusí

a taky správně nebyla zkouška prováděna; obr. 34 - pozice č.6 a 7 je oboje doopravdy axiální
směr; obr. 35 - máte pocit, že se jedná o správnou popisovou legendu; str. 63 - spodní hřídel, i
když není obrázek, pouze kinematické schema, tak mi není jasná formulace; str. 70 - záměna
označení TBN a TAN; str. 67 - stará jednotka vizkozity; obr. 48 - chybí mi slovo
feromagnetické; pár neopravených překlepů pomijím.
Připomínky vážnějšího charakteru - str. 60 . i když není již zmíněný obrázek objektu, tak si
měřící bod 2A neumím představit; jak z vibro na str. 78 se poznalo, že je mazání dobré; chybí
mi vysvětlení kde se vzalo a jak řešit množství mědi.
Proto doporučuji při obhajobě položit následující otázky:
1. Co znamenají jednotky ppm a cSt?
2. Objasněte a zdůvodněte distribuční rozdělení častic ferrografu?
3. Jak se pozná dobré mazní z měření vibrací?
4. Co mohlo způsobit neúměrný stav mědi v oleji a jaký další postup navrhujete?

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Nepřináší nové poznatky, pouze aplikuje známé na nový diagnostický objekt.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Plně odpovídající zpracování diplomové práce.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Hodnotím pozitivně a na velmi dobré úrovni.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Jako příklad další provozní aplikace.

9. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
velmi dobře

Dne 27.5.2011

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


