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1. Dosažené výsledky
Student zpracoval návrh a následnou realizací měření kavitace na sání čerpadla. K měření využil
hydraulický praktikátor od firmy Parker. Na praktikátoru provedl několik měření. V rámci měření
vyhodnotil závislost relativního tlaku a tedy podtlaku na sání čerpadla na měřeném průtoku.  V
poslední kapitole vypracoval návod k praktickému měření, který bude k dispozici studentům v rámci
laboratorního měření v předmětech tekutinové mechanizmy a spolehlivost hydraulických
mechanismů.

2. Problematika práce
Bakalář řešil problematiku vyvození kavitace na sání čerpadla škrcením průtoku pomocí kulového
ventilu, což představuje problematiku úzce spojenou s technickou praxi. Student konkrétně
vyhodnotil závislost podtlaku na průtoku, a stanovil kdy se jedná o částečně vyvinutou kavitací a plně
vyvinutou kavitaci. Práce byla časově náročná, jelikož bakalář proměřil několik variant simulace
vzniku a vývoje kavitace.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student svědomitě řešil svojí bakalářskou práci a aktivně využíval konzultací k vypracování
ročníkového projektu, bakalářského projektu a samotné bakalářské práce. V rámci konzultací
navrhnula a sestavil měřící tratě a pod dohledem realizoval praktické měření, které následně
zpracoval a vyhodnotil.

4. Formální náležitosti práce
V práci jsem neshledal pravopisné chyby a překlepy, zpracování výsledků měření je přehledné, v
práci nejsou závažné formální nedostatky. Práce je zpracována dle níže uvedeného dokumentu
(FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“). V jednotlivých grafech
chybí popisové pole názvu grafu.

5. Dotazy na studenta
Na straně 45. V grafu označeném (obr. 5.4) „Závislost relativního tlaku (p1rel) na průtoku (Q) na sání
čerpadla pro všechny nastavení tlaků na pojistném ventilu“ jsou průběhy pro nastavení na pojistném
ventilu p=20bar, p=22bar správně označeny? Nemají být průběhy opačně? Popřípadě pokud je to v
pořádku jak by jste to okomentoval?

6. Celkové zhodnocení práce
Student se orientuje v problematice kavitace, měření podtlaku na sání čerpadla a průtoku. Využil
svých dosavadních teoretických znalostí a prokázal dobrou orientaci v literatuře. Práci doporučuji k
obhajobě.
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