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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Téma práce je zaměřeno na vyšetření chrakteristiky odstředivého čerpadla za 

různých provozních. Dílčím cílem práce bylo zprovoznění a oveření experimentálního 

zařízení firmy Armfield, které bylo pořízeno do laboratoře mechaniky tekutin. 

Časová i odborná náročnost je přiměřená znalostem absolventa Bc. studia. 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Student zpracoval popis čerpacího systému, princip činnosti odstředivého čerpadla, 

postup měření na zařízení firmy Armfield. Provedl požadovaná měření v nezbytném 

rozsahu. Získané výstupy budou využity především k odstranění chyb v software 

dodaného se zařízením a přípravu návodů pro cvičení v předmětu Mechanika 

tekutin. 

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Student dokáže pracovat samostatně, ale bez větší iniciativy. Konzultací příliš 

nevyužíval.   

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Členění kapitol navazuje na jednotlivé body zadání a odpovídá předepsané skladbě.  

V textu se však vyskytuje řada chyb a překlepů, je patrné, že na konečnou kontrolu 
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měl student málo času. Vyskytují se chyby ve formátování textu, viz formát anglické 

verze anotace a další, chybí mezery mezi slovy, čárky v textu. Chyby jsem vyznačila 

v textu práce. V důsledku překlepů dochází ke zkreslení terminologie, např. "vinuté 

turbulentní proudění" na str. 6, "průsečík dvou kvadratických rovnic" na str. 20 a 

další. Jsou uvedeny nesprávné odkazy na obrázky na str. 12 a 13, některé obrázky 

jsou malé a tedy nečitelné (obr. 3.4). V práci nejsou uvedeny vztahy pro vyhodnocení 

měrné energie (dopravní výšky), příkonu, účinnosti z realizovaného měření. 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

Jak je definována rychloběžnost? Lze její hodnotu pro dané čerpadlo určit? 

Jak je z měření určena měrná energie čerpadla? 

Lze z měření na zařízení Armfield také vyhodnotit účinnost čerpadla?  

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

Práci i přes uvedené nedostatky doporučuji k obhajobě, student má dostatečné 

odborné znalosti a schopnosti k samostatné práci.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobře. 
 

  
  

V Ostravě dne 30.05.2011 
  

  
podpis vedoucího práce 

 

 


