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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): 

Bakalářská práce je zaměřena na návrh vodou chlazené tavicí pánve pro plazmové 

tavení neželezných kovů. Práce navazuje na stávající školní zařízení. Hlavní 

pozornost věnuje návrhu chlazení a naklápění pánve. Práci hodnotím jako 

náročnější. 

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

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

Autor využívá výpočty z oblasti sdílení tepla. Pro konstrukční návrh a výkresovou 

dokumentaci používá program AutoDesk Inventor. Pro kontrolu výpočtů využívá 

program Ansys. Po dopracování výrobní dokumentace lze zařízení uplatnit na 

plazmové laboratorní peci.  

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Zpracování je přehledné, práce postupuje dle logických celků podle metodiky 

konstruování. Použité části jsou řádně citovány. Konstrukční návrh je originální 

řešení studenta.  

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): 
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V práci byly dodrženy zásady pro vypracování bakalářské práce, rozsahem odpovídá 

zadání. Po stránce výpočtové je práce v pořádku, ale u výpočtu tlakových ztrát autor 

bere v potaz pouze ztráty třením, místní ztráty chybí. Ve variantě vrtané pánve by 

místní ztráty chybět neměly. Výkresová část je dle požadavků slušně zpracována. Na 

výkresu Rukojeť chybí některé kóty průměrů děr. Na celkové sestavě chybí 

připojovací rozměry.  

Jinak je práce zdařilá, bez gramatických chyb a působí přehledně.  

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

nezbytný bod posudku): 

Navržená pánev se vyrábí vrtáním do celého bloku a poté se otvory těsní, proč tedy 

autor nepočítá s místními ztrátami, když je jasné, že v tomto případě budou značné? 

Nebude kuželové zakončení vrtaných děr negativně ovlivňovat proudění v kanále a 

následné chlazení pánve? 

Jaký byl způsob dimenzování motoru a kontrola jeho návrhu. 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Student prokázal znalosti jak v oblasti výpočtů, tak v praktické aplikaci. Umí 

využívat dostupného softwarového vybavení (AutoDesk Inventor, Ansys). Práci 

hodnotím jako zdařilou a doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
 

  
  

V Ostravě dne 6.6.2013 
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