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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): 

Problematika práce zapadá do oblasti řešení inovačních návrhů výzkumných zařízení 

pracujících na základě plazmové technologie s možnou aplikací v rámci např 

RMTVC.  

Zpracování  tématu je náročné po stránce odborné (samostudium) i časové.      

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

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

Student důsledně uplatnil v řešení bakalářské práce metodický přístup, upřesnil 

zadání a stanovil požadavky na řešení. Ze zpracované funkční struktury a 

morfologické tabulky zvolil koncept řešení a ten rozpracoval do návrhu. Některé z 

výpočtů vyžadují hlubší nastudování problematiky, student v práci předkládá i 

samostudiem osvojenou simulaci prostorového teplotního pole pánve pomocí SW 

Ansys. . Práce může sloužit jako podklad pro zpracování návrhu a výrobu zařízení. 

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

Student využíval  pravidelných konzultací k řešení zadání, jež mu nebylo v rámci 

opakovaného ročníku studia měněno. Dokáže získat a pracovat s literárními 

podklady. 

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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Formální náležitosti práce odpovídají zásadám obsaženým v dokumentu "FS SME 05 

003"Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské ) práce. 

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

nezbytný bod posudku): 

- Konstrukční možnosti řešení vodou chlazené tavicí pánve. 

- Konstrukční možnosti vyloučení varu v chladicím kanále vodou chlazené pánve. 

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

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

Práce svědčí o dostatečných odborných znalostech a schopnostech studenta řešit 

zadaný technický problém.      

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
 

  
  

V Ostravě dne 7.6.2013 
  

  
podpis vedoucího práce 

 

 


