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1. Dosažené výsledky
Práce obsahuje návrh elektrohydraulického řízení chladícího zařízení mobilního stroje. Bakalář ve
své práci navrhnul tři varianty hydraulického pohonu ventilátoru, ze kterých zvolil nejvhodnější pro
danou aplikací. Následně provedl základní výpočet hydraulického obvodu včetně specifikace
základních prvků. Podrobně se pak zabýval programováním proporcionálního ventilů a realizoval
„oživení“ hydraulického obvodů. Součástí práce je výkres navržené varianty hydraulického obvodů.
Přínos spatřují v tom, že se jedná o konkrétní zadání z praxe.

2. Problematika práce
Bakalář se zabýval problematikou pohonu ventilátoru chladícího zařízení konkrétního mobilního
stroje z praxe. V úvodních kapitolách se zabývá charakteristikou chlazení mobilních strojů, chladičů a
způsobů pohonu ventilátorů mobilních strojů. Následně navrhuje varianty hydrostatického pohonů
včetně konkrétní varianty samotného řešení pro svůj případ.  Celá problematika je velmi podrobně
rozebrána a navíc bylo provedeno i oživení systému s toho práce byla časově i odborně náročná.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student svědomitě řešil svojí diplomovou práci a aktivně využíval konzultací. Souběžně podle
informací od konzultanta (Ing. Jiří Šablatura) problematiku aktivně řešil ve firmě Hydroma, spol. s r.
o., ve které realizoval i „oživení“ hydraulického systému.

4. Formální náležitosti práce
V práci jsem neshledal závažné pravopisné chyby, překlepy ani závažné formální nedostatky a proto
práce odpovídá předpisům a normám. Pouze v příloze, kde je hydraulické schéma agregátu chybí
popisky na číselné odkazy na přiloženém kusovníku. Dále v práci chybí některé odkazy na literaturu,
kterou bakalář uvádí v seznamu použité literatury.

5. Dotazy na studenta
Je v mobilní technice řešen problém pohonu ventilátoru po vypnutí spalovacího motoru (podobně
jako např. v osobních automobilech je ventilátor poháněn akumulátorem)?

6. Celkové zhodnocení práce
Student se v problematice návrhu elektrohydraulického řízení chladícího zařízení mobilního stroje
vhodně orientuje. V práci využil řadu podkladů o chlazení v mobilní technice. Práci doporučuji k
obhajobě.
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