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Posluchač Bc. Vladimír Hamouz předloŽil k obhajobě diplomovou práci s názvem ,,Strojně-
technologický návrh hydraulického okruhu laboratoře Vyšší odborné školy stavební ve Vysokém
Mýtě... Pň posuzoviírrí straw problematiky jsem vycháze| ze samotného projektu, avšak vzhledem k
velkému rozsahu řešených uloh jsem si od řešite\n vyžáda| některé doplňující informace související s
řešením.

Diplomové práce by|a zadána s cílem vytvořit projektovou dokumentaci, která se bude týkat
návrhu strojně - technologických konstrukcí hydraulického okruhu v budoucí laboratoři a umožňující
modelový výzkum a měření v oblasti hydrotechniky. V uvaŽovaném prostoru pro umístění laboratoře
bylo třeba vyprojektovat a umístit čerpací podzemní jímku s ponornýnni čerpadly, dále navrhnout a
posoudit dimenze rozvodných potrubí navazujíci na ponorná ěerpadla.

Diplomová práce obsahuje pruvodní zprávu, technickou zprfu,u a výkresy stávajícího stavu
prostoru, kde bude vytvořen hydraulický okruh. Dále práce obsahuje strojně - technologické výkresy
hydraulického okruhu ažIabu, hydrotechnické výpočty a algoritmus řízení čerpací stanice doplněný
o vizualizaci ovládaní. Hydraulický okruh je navrženjako dvě potrubí dvou světlostí DN100 a
DN50, které budou napájet tři měrné tratě. Jedná se o měrný žIab, rezerus' a výuku. Nedílnou
součástí potrubí jsou i armatury nutné k plnohodnotnému provozu hydraulického okruhu, zpětné a
uzavírací klapky ovládané servopohony a indukční prutokoměry pro stanovení aktuálních prutočných
mnoŽství. Největší znavržených měrných tratí je měrný žlab. Celková délka ž|abu i s prostorem pro
uklidnění proudu vody a prostorem pro odvod vody bude 6,45 m, Druhou měrnou trať tvoří trať
rezewní, do které bude přiváděna voda primiárně potrubím DN100, na nějž bude možno napojit
zmenšený hydraulický model, že model může bý umístěn na podlaze vedle měrného ž|abu. TŤetí z
měrných tratí je určena pro simulaci mechanických ztrát enetgie a je napájena potrubím DN50.
Systém proudění vody do měrných zaÍízeni bude v tlakovém režimu a bude umožňovat provozování
dvou hydraulických měrných zaŤízení současně nezávisle na sobě. Čerpací stanice bude umožňovat
řízení prutoků v reálném čase, a tím zajistí možnost simulace pomalu se měnícího proudění.
Y zá4movém prostoru byla vyprojektována a umístěna čerpací podzemní jímka se dvěma ponomými
čerpadly. Všechna měmá zaŤízenijsou ovladatelná pomocí řídicího systému (algoritmu Ťizeni čerpací
stanice avizua|izace ovládaní na dotykovém displeji), jehož náwh je součástí diplomové práce.

K práci miím následující připomínky či dotazy:
1. Doporučuji vybavit prostor pod žlabem nosnou konstrukcí, která poslolží pro uložení drobných

výměnných částí okruhu a modelů.
Doporučuji zváŽit obsluŽnou lávku z ďruhé strany ž|abu - při výuce je někdy nejlepší, když
vyučující má studenty před sebou.
Popište opatření proti přelití ž|abu - při kombinaci prutoku blízkého maximálnímu a rychlého
přiškrcení odtoku ze žIabu, například vlivem cizího předmětu ve ž|abu (poznámkový sešit, části
oděvu).

4, Jak zareaguje řídicí systém na krátkodobý výpadek el. proudu? Nehrozí například ráz v potrubi
nebo přelití žlabu?

Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou, která je aktuálni jak z hlediska rozvoje
vědního oboru, tak i z hlediska odborné praxe. Problematika kvalitní a nénomé vyuky technických
oboru je důležitou součástí kurikulární reformy školství a diplomová práceje důležitým příspěvkem
k této problematice. Téma je stále aktuální, voda je limitujícím faktorem rozvoje lidské společnosti.

2.

3.



Zvolená a rcalízovaná metodika práce odpovídá výýčeným cílům a souěasnému stravu vědního
oboru. Velmi kvalitně je vypracována část obsahující hydraulické výpočty. Z teoretických zríkladů
vychéní vlastní praktické řešení. Práce je dobře a srozumitelně strukturována. Projektová
dokumentace je úplná a umožní rychlou a kvalitní rcaLizaci. V tomto ohledu je možné práci
považovat zaýznamrtý příspěvek k problematice názornosti a atraktivity ýuky technických oboru.
Konstatuji, že cíIe diplomové práce byly splněny.

Vzhledem k uvedeným skuteěnostem hodnotím předloženou diplomovou práci stupněm A.

Klasifikační stupeň ECTS: A/1
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