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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): 

Práce se věnuje návrhu elektrohydraulického zařízení mobilního stroje. Jedná se o 
konkrétní zadání, které je v současné době realizováno. Základní návrh 
hydraulického systému je nutné správně navrhnout, vybrat nejvhodnější 
komponenty, a také umět naprogramovat s ohledem na požadavky zákazníka a 
konkurenceschopnosti. Všechny tyto aspekty jsou autorem v práci uvedeny.  

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Hlavním cílem práce je "oživení" navrženého hydraulického systému. Tento cíl byl 
splněn při osvojování programu řídící jednotky a následně otestován při testovacích 
pracích v prostorách firmy. Student prokazuje kreativitu p ři řešení hydraulických 
systému. Tvorba průvodní výkresové dokumentace postrádá základní popisky a 
číselné odkazy na přiložený kusovník. Vhodnější by bylo umístění kusovníku do 
výkresu "Hydraulický agregát" 

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): 

Počet použitých zdrojů je dostačující, avšak v seznamu použité literatury shledávám 
nedostatky v dodržení citační normy u prospektové dokumentace (chybí 
primární/sekundární odpovědnost, rok vydání/publikování, aj.). V textu se student 
snaží citační normu dodržet, avšak i zde shledávám nedostatky (např. s. 7 – pojem 
kondukce je citován, avšak pojem konvekce již nikoli). Z těchto důvodů nelze 
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objektivně posoudit, do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta, zejména v 
oblasti teorie.  

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): 

Přehlednost a členění práce je na velmi dobré úrovni. V oblasti jazykové úrovně 
práce však shledávám nedostatky (např. v prohlášení studenta je chybně psáno, že se 
jedná o bakalářskou práci, apod.).  V práci dále nacházím nejednotné formátování 
textu (mezery mezi odstavci a kapitolami) a drobné stylistické chyby.  

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 
nezbytný bod posudku): 

Proč se využívají v systémech chlazení obousměrné hydromotory? 

Proč je v systému chlazení navrhnut jednosměrný hydromotor?  

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Práce vypovídá o autorových dostatečných odborných znalostech z oblasti 
problematiky chlazení hydraulických systémů. Teoretické znalosti jsou pak 
prohloubeny o praktické uplatnění a schopnosti programování pomocí vhodné řídící 
jednotky a příslušného programu. Práci doporučuji k obhajobě.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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