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1. Problematika práce
Tato bakalářská práce se zabývá posouzením provozních zátěžových stavů kontejnerového řešení
čerpací stanice pohonných hmot. Autor nastolil 4 základní provozní stavy a ty podrobil analýze pro
ověření statické pevnosti. Zadané téma je aktuální a přímo navazuje na praxi.

2. Dosažené výsledky
Autor v teoretické části popisuje řešení stanic z portfolia zadavatele. Nosným tématem práce je ale
experimentální část věnována analýze zátěžných stavů. Vzhledem k zadanému provedení čerpací
stanice je autorem proveden zjednodušený model čerpací stanice. V kap. 3.2.4 a 3.2.5 mi zcela chybí
popis z čeho je nádrž konstrukčně tvořena. Přínosem pro praxi jsou zcela jistě výsledky uvedené v
kap. 5.

3. Původnost práce
Hlavním přínosem práce je tvorba modelu a provedení analýzy zátěžových stavů. V úvod práce autor
uvádí popis technologie čerpací stanice. V úvodu práce a kapitole 1 a 2 absolutně chybí citace a
odkazy na použitou literaturu. V seznamu literatury nejsou uvedeny zcela jistě všechny zdroje, z
kterých student čerpal a to pro první a druhou kapitolu. Práci ovšem po experimentální stránce lze
považovat za originální a přínosnou.

4. Formální náležitosti práce
Bakalářská práce je po grafické stránce zdařilá a obsahuje mnoho grafických výstupu z výpočetního
programu. Popis okrajových podmínek mohl být více rozebrán a odkazy na obrázky nejsou vždy
dostatečné a přehledné. Jazykově práce obsahuje menší množství překlepů a někdy zbytečně
složitých souvětí. Na str. 26 je nesmyslně okótován obr. 3.a. Obrázek 4.2.4.b na str. 38 není příliš
čitelný.

5. Dotazy na studenta
- Jaká kapalina ze dvou zmiňovaných v kap.2.1.2 a 2.2.2 byla využita při výpočtu zátěžného
stavu II (zatížení kapalinou) a proč?
- V kap.5 je navržena optimalizace konstrukce pomocí výztuh, uvažoval jste i o jiném
opatření, např. jiná jakost materiálu nebo silnější materiál, kterým by se dalo dosáhnout
- Vzhledem k dosaženým výsledkům v kap. 5.2 a dosažená snížení napětí a deformací, vidíte
nějakou další možnost, resp. způsob optimalizace konstrukce s cílem snížení nákladů (hmotnosti)?

6. Celkové zhodnocení práce
Práce řeší aktuální téma a student se věnoval zejména práci s modelem pro přípravu a provedení
analýzy zvolených zátěžových stavů. Výsledek optimalizace mohl být detailněji popsán, zejména
navržená konstrukční úprava. Student mohl aspoň naznačit, zda vidí další možnost optimalizace.
Celkově lze práci hodnotit jako zdařilou, oceňuji zejména komplexní přístup k řešení uvedené
problematiky – od experimentu k numerické simulaci. I přes některé formální nedostatky lze práci
díky dosaženým výsledkům považovat za přínosnou pro praxi. Práci jako celek hodnotím VELMI
DOBŘE a doporučuji jí k obhajobě.
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