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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne:

Téma diplomové práce: Metodika vyvažovacích postupů ventilátorů.

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Jakub TEPLÝ

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Nemám problém napsat, že diplomant podle mého osobního názoru přeplnil zadání

diplomové práce.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Členění do jednotlivých kapitol má svou logiku vedoucí k naplnění zadání diplomové

práce. Věcná a technická náplň jednotlivých kapitol je zpracována na vysoké úrovni, některé
kapitoly jsou doslova napsány tak, že mohou být použity jako návod k obsluze vyvažovacích
stolic, tzn. velmi podrobný popis.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Celkové hodnocení předložené diplomové práce je velmi vysoké. Z celé práce ja patrna

vysoká erudice a znalost diplomanta v dané problematice. Kdybych se měl vyjádřit velmi
stručně, tak napíši, je na první pohled patrno, že ví o čem píše.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
I přes pozitivní hodnocení musím uvést některé připomínky, formulační, resp. slang -

odebírá váhu a přidává hmotu, pohon má fundament, apod.; na obr. 6.2 se kružnice trochu
přetvárnily. Za zmínku stojí určitě i vzorec odstředivé síly na str. 15, který když srovnám
s významem značení uvedeným v seznamu, tak: mi vychází doslova paskvil. Musím uvést, i
když je mi naprosto jasné jak vzniklo.
U obhajoby doporučuji položit následující otázky:
1. Jak je to se zmíněným vzorcem pro odstředivou sílu?
2. Co je nejčastějším zdrojem nevývahy u ventilátorů v hutních provozech, resp. obecně u
všech rotujících objektů majících vnitřní plochy?

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Neuvádí nové poznatky, shrnuje široké zkušenosti s vyvažováním ventilátorů a dalších

objektů.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Plně odpovídající a postačující.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Nemám žádných připomínek, i když místy u mě vznikal pocit rozvláčnosti, ale uznávám,

není na škodu věci, naopak.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Metodický rádce a již zmíněný návod k obsluze vyvažovacích stolic.

9. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
výborně
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Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


