
 1

VŠB – Technická Univerzita Ostrava 
Fakulta strojní 

Katedra 340 – Výrobních strojů a konstruování 

17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba 

HODNOCENÍ  VEDOUCÍHO 
DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

 
Autor závěrečné práce: Bc. Tomáš Biener 
Vedoucí práce: Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. 
Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 
Studijní obor: 3909T001 Konstrukční a procesní inženýrství 
Akademický rok: 2012/2013 

Název tématu: Návrh tribodiagnostického systému radiální rychlokovací 
linky 

 

1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Diplomová práce řeší aktuální problematiku průmyslové praxe, konkrétně se jedná 
o provoz rychlokovací linky v ve společnosti Vítkovice Hammering a.s., patřící do 
skupiny Vítkovice Machinery Group. Hlavním cílem práce bylo posouzení aktuálního 
stavu provozovaných hydraulických systému, včetně posouzení stavu hydraulických 
kapalin a dalších maziv. Práce byla časově poměrně náročná, protože bylo nutné 
sladit návštěvy a konzultace studenta s provozem sledované linky a také pracovním 
vytížením konzultanta. 

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

Práce je v zásadě rozdělena na dvě části. Tou první je část teoretická a popisná, která 
se věnuje historii podniku, současným technologiím, sledovaným mazacím systémům, 
ale také metodám tribotechnické diagnostiky (kapitoly 1 - 5). Praktická část (kapitoly 
6 a 7) je založena na odběru vzorku maziv ve sledovaném provozu, jejich rozborům, 
vyvozením závěrů a doporučením pro další provoz. 

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

Přístup studenta k řešení problematiky zadání byl zodpovědný s aktivní osobní účasti 
ve sledovaném provozu. Bylo využíváno jak konzultací s vedoucím diplomové práce, 
tak pověřeným konzultantem ze společnosti Vítkovice Hammering a.s. 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 
FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 
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opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 
odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Předložená práce splňuje zásady obsažené v dokumentu FS_SME_05_003 (verze G) 
po stránce úpravy. Řazení práce je logické a je uvedeno množství obrázků a vlastních 
fotografií studenta ze sledovaného provozu, to vše s dobrou vypovídací schopností. 
V kapitole Úvod však chybí definice cílů diplomové práce. Vyskytují se drobné 
formální nedostatky a pravopisné chyby (interpunkčí znaménka), jejichž výsledkem 
je v často nejednoznačný nebo matoucí výklad. Kapitola 5 je dle mého názoru 
zbytečně teoreticky obsáhlá a její název ne zcela odpovídá obsahu, ale byla 
zpracována na přání konzultanta z praxe. U diplomové práce bych čekal obsáhlejší 
seznam použité literatury, a to včetně využití cizojazyčných zdrojů. 

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

- v kapitole 4.1 je zmínka o defektoskopii a opravě případných povrchových vad 
výkovků - můžete toto rozvést? 

- uvažuje provozovatel o změně některých "pochůzkových" mazacích systémů za 
systémy automatické? 

- vysvětlete pojem použitý na straně 45 - třída nečistoty. 

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

Zpracovaná práce je důkazem, že se student dané problematice věnoval a dokázal 
zpracovat informace nabyté v podmínkách provozu zadavatele. Je však nutné říci, že 
ne vždy jsou tvrzení a závěry v práci prezentovány zcela srozumitelně a jednoznačně. 
Výsledky práce mohou být ve sledovaném provozu využity jako vhodný podklad pro 
stanovení zásad systematického sledování maziv a mazacích systémů. Diplomovou 
práci doporučuji k obhajobě. 

 
Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
velmi dobře. 

 

  
  

V Ostravě dne 31.05.2013 
  

  podpis vedoucího práce  
 


