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1. Dosažené výsledky
Předložená bakalářská práce řeší návrh konstrukce měřicí tratě s dynamickými čerpadly, především k
zkoumání problematiky provozu čerpadel v paralelním a sériovém zapojení. Práce je zaměřena
především na měření a tvorbu energetických charakteristik čerpadel. Navrhnutá měřicí trať s čerpadly
je dokumentována v grafické příloze bakalářské práceVýsledky práce mají realizační výstup při
zhotovení měřícího standu pro výuku studentů "energetiky" v akreditovaných studijních oborech.

2. Problematika práce
Sledování provozovaných energetických strojů, které byly v podnicích České republiky prováděny,
ukázalo na jejich špatný technický stav, nevhodné používání pro konkrétní podmínky, základní
nedostatky v měření, nevhodný způsob regulace,... Z toho vyplývá, že provozovatel energeticky
vysoce náročného zařízení není schopen správně vyhodnotit ekonomii provozu, čímž finančně
zatěžuje jak sám sebe, tak též výrazně poškozuje životní prostředí.
Prioritní cestou k nápravě v této oblasti je zhospodárnění energetické přeměny primární energie
vhodným řízením, optimalizací provozu energetických strojů, zvýšením jejich účinnosti a využíváním
obnovitelných energií.
Kdo je schopen tyto velice náročné úkoly zavádět do pravidelného chodu podniku a dále vzdělávat i
své spolupracovníky?
Odpověď je jednoznačná.
Pouze dokonale připravení současní studenti VŠ, kteří budou schopni nově získané znalosti a
dovednosti uplatňovat v pracovním procesu a budou schopni zvyšovat účinnost energetických
transformačních procesů.
Proto je nezbytně nutné na VŠ odborně vzdělat v oblasti provozu energetických strojů a hospodaření
energií nové provozovatelé těchto energeticky náročných zařízení a to na technicky vyspělých
provozuschopných měřících tratích.
Z tohoto pohledu je práce vysoce aktuální

3. Přístup studenta k řešení práce
Práce je propracována odpovídajícím způsobem. Je evidentní, že diplomant do problematiky provozu
čerpadel teprve proniká, nicméně práci zvládl na dobré úrovni. Diplomant pracoval samostatně a
využíval konzultačních hodin s vedoucím DP i s konzultanty z katedry energetiky.

4. Formální náležitosti práce
Z hlediska struktury a řazení jednotlivých částí je práce řazena logicky a je úplná. Grafické přílohy
jsou na odpovídající úrovni. Práce odpovídá požadavkům, které by na ni mohl klást případný
realizátor řešeného projektu v jeho úvodní části. Nedostatky gramatické nechávám bez povšimnutí.
Bylo by pro vyšší kvalitu práce potřebné popsat charakteristiky podle technických zvyklostí, např.
charakteristika tlaková, příkonová, ...

5. Dotazy na studenta
Při obhajobě práce před komisí pro SZZ odpovězte na otázky:
1. Precizujte svůj výklad transformac energie v čerpadlech uvedenou na str. 20.
2. Co představuje pojem měrná energie potrubí, jak je popsáno na str. 23.
3. Popište význam rovnic č. 14. a 15 na straně 30 a jejich vzájemný vztah.
4. Tvrzení o maximální hodnotě účinnosti na straně 33 není správně. Uveďte prosím na pravou míru

6. Celkové zhodnocení práce
Jelikož byly splněny všechny požadavky na diplomovou práci a diplomant prokázal odpovídající
znalosti, doporučuji práci k obhajově u státní zkušební komise. Hodnotím práci známkou -velmi
dobře-.
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