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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): 

Zadání diplomové práce vzešlo z podnětu firmy Edwards. Úkolem bylo navrhnout 

testovací zařízení, pomocí kterého by bylo možné v laboratorních podmínkách 

definovat, jak se motor chová v průběhu práce ve spojení s pumpu. Testovací zařízení 

mělo splňovat univerzálnost použití pro měření vibrací. Práce charakterem a zadáním 

splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

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

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

Testovací model, který je předmětem zadání, byl v průběhu řešení práce vyroben a 

otestován. Jeho praktické využití v praxi se ukáže až po delším testování. Momentálně 

plní základní požadavek - měří definuje zatížení motoru v průběhu práce. 

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

Vzhledem k charakteru a rozsahu práce, byl diplomant nucen konzultovat 

diplomovou práci jednak s vedoucím a jednak se zástupcem firmy Edwards. Na 

základě konzultací zapracovával zcela samostatně změny v řešení a své vlastní návrhy.   

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): 

K formálním nedostatkům nemám připomínky. Kladně hodnotím preciznost 

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

nezbytný bod posudku): 

Veškeré dotazy a připomínky diplomant zapracoval do práce již v průběhu řešení, 

proto má otázka bude spíš směřovat k vlastní úvaze. Co může způsobovat vzájemnou 

neshodu elektromotoru a pumpy? 

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

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

Průběh řešení práce, samostatnost v dílčích úkolech a dosažené výsledky svědčí 

vysokých odborných znalostech.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
 

  
  

V Ostravě dne 8.6.2012 
  

  
podpis vedoucího práce 

 

 


