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Oponentský posudok doktorandskej dizertačnej práce 

Názov práce:  

Development of a Variable Roller Pump and Evaluation of its Power Saving Potential as a Charge 

Pump in Hydrostatic Drivetrains 

Doktorand : Ing.  Peter Zavadinka 

Predložená dizertačná práca obsahuje 137 strán textu vrátane obrázkov a tabuliek, je členená 

do 8 kapitol. Šesť príloh v rozsahu 6 strán obsahuje simulačné modely a schémy experimentálneho 

zariadenia. Dizertačná práca je pomerne rozsiahla, zameraná je na technické zhodnotenie 

valčekových hydrostatických generátorov, analýzu úspor výkonu v hydrostatických pohonoch a 

možností využitia v hydrostatických pohonoch mobilných pracovných strojov. Práca je napísaná v 

anglickom jazyku. 

 Štruktúra a obsah práce  

Členenie práce je prehľadné a tematicky logické. Po úvodných informáciách a stanovení 

cieľov práce je druhá kapitola venovaná analýze súčasného stavu v oblasti valčekových prevodníkov. 

Doktorand podrobnejšie popisuje niekoľko technických princípov, ktoré boli už v minulosti 

patentované. Tretia kapitola popisuje princíp a konštrukčné vyhotovenie valčekových prevodníkov. 

Sú tu uvedené základné vzťahy pre výpočet prietokových a silových pomerov vo vnútri prevodníka. 

Vo štvrtej kapitole sú prezentované možnosti a spôsoby regulácie valčekových hydrogenerátorov. 

Záver kapitoly je venovaný analýze dynamických vlastností valčekového hydrogenerátora a výsledky 

sú prezentované nameranými grafickými závislosťami. Piata kapitola je venovaná optimalizácii 

geometrie rozvodovej platne valčekového hydrogenerátora. Simulačnými metódami bola navrhnutá 

geometria drážky rozvodovej dosky a následne overená experimentálnymi metódami. V záverečnej 

časti práce poukazuje doktorand na možnosti úspor energie v hydrostatických prevodov s 

valčekovými prevodníkmi.  

Posúdenie formálnej úpravy a jazykovej úrovne doktorskej dizertačnej práce. 

Práca je spracovaná na dobrej grafickej úrovni. Práca obsahuje všetky náležitosti obvyklé v 

tomto druhu publikácie, ako je cieľ, rozbor súčasného stavu riešenej problematiky, samotné riešenie 

a výsledky, stanovenie cieľov DP, prehľad použitej literatúry, zoznam publikácii doktoranda, 

a použité označenie.  

Práca je písaná v angličtine, čo svedčí o doktorandových jazykových schopnostiach.  Značná 

časť textu je prevzatá z literatúry v anglickom jazyku. Napriek tomu sa tu vyskytuje viacero 

jazykových nedostatkov. Znalosť odbornej terminológie v slovenskom jazyku posúdim pri obhajobe.  

Posúdenie aktuálnosti riešeného problému  

Práca sa zaoberá analýzou valčekového hydrogenerátora s premenlivým geometrickým 

objemom a jeho aplikáciou v hydrostatických pohonoch mobilných strojov so zameraním na zníženie 

energetickej náročnosti. Preto je riešená problematika najmä v poslednom čase mimoriadne aktuálna 

a vychádza z aktuálnych požiadaviek výrobcov mobilných pracovných strojov. Doktorand sa 

rozhodol venovať podrobnejšie technickej analýze valčekových hydrostatických prevodníkov, ich 

optimalizácii a aplikácii v pohonoch pracovných stojoch. Princíp valčekového hydrogenerátora je 

známy už od roku 1928, avšak širšie uplatnenie našiel predovšetkým v iných oblastiach než v 



hydrostatických pohonoch strojov. Jedná sa najmä o čerpadla neviskóznych alebo nízkoviskóznych 

tekutín. V hydrostatických pohonoch sú využívané predovšetkým prevodníky pracujúce na iných 

princípoch. Preto pozitívne hodnotím zámer doktoranda podrobnejšie analyzovať a optimalizovať 

konštrukciu valčekového prevodníka pre použitie v hydrostatických pohonoch.  

Stanovenie a splnenie cieľov dizertačnej práce 

Doktorand si stanovil náročné ciele, ale vzhľadom k jeho pôsobeniu vo firme Danfoss mal 

vytvorené podmienky pre ich splnenie. Doktorand zhrnul ciele riešenia dizertačnej práce do ôsmich 

bodov. V prvých štyroch bodoch sa doktorand venuje matematickému popisu kinematiky 

valčekového hydrostatického prevodníka, optimalizácii prevodníka, rozvodovej dosky 

a experimentálnemu overeniu výsledkov. V ďalších dvoch sa zameriava na úspory energie 

v hydrostatickom systéme a v mobilných pracovných stojoch.  

Týmto cieľom venoval doktorand vo svojej práci ucelené častí a považujem tieto ciele za 

splnené. Podiel experimentálnej a teoretickej časti je primeraný riešenej problematike.  

Posledné dva ciele „vypracovanie metodológie“ a „rozšírenie stavu techniky“ sú veľmi široko 

koncipované ciele, takže ich doktorand nemohol v plnom rozsahu splniť v obmedzenom rozsahu 

dizertačnej práce. Vyjadrenie doktoranda poprosím pri obhajobe. 

S prihliadnutím na experimentálne možnosti a zjednodušenia matematických modelov prvkov 

a systému, konštatujem, že doktorand splnil ciele stanovené v úvode práce a to prvých 6 v plnom 

rozsahu a posledné dva čiastočne. Podľa vytýčeného cieľa a obsahu, práca zapadá do študijného 

odboru D-IME „Inženýrská mechanika“.  

Zhodnotenie zvolenej metódy a postupu riešenia 

Doktorand pri riešení problematiky preukázal znalosti získané z oblasti hydrostatických 

pohonov z modelovania, simulácie a experimentálneho merania. V práci sú uvedené teoretické 

vzťahy, ktoré sú následne využité v matematických a simulačných modeloch. Vzhľadom na zložitosť 

riešenej problematiky, bolo správne, že v prvom kroku doktorand zvolil riešenie simulačnými 

metódami pomocou vytvoreného matematického modelu. Pozitívne hodnotím najmä overenie a 

spresnenie vypočítaných hodnôt na základe výsledkov merania na reálnom experimentálnom 

zariadení. Zvolené metódy a postupy riešenia považujem za vhodné a za logicky správne.  

Hodnotenie prehľadu v literatúre a publikácie doktoranda 

Pri analýze súčasného stavu riešenej problematiky doktorand vychádzal z prehľadu použitej 

literatúry, ktorá obsahuje 66 titulov.  Doktorand uviedol 13 publikácii a jeden patent, kde je autorom 

alebo spoluautorom. Potrebné informácie z literatúry uviedol v texte DP, pričom uviedol citačné 

odkazy na príslušný zdroj informácii. Vzhľadom na rozsah práce je počet vlastných publikácii 

doktoranda primeraný.  

Zhodnotenie výsledkov  

Pre experimentálnu identifikáciu regulácie valčekového prevodníka vykonal doktorand 

potrebné statické a dynamické merania, ktoré uviedol v práci. Optimalizáciu rozvodovej dosky 

prevodníka riešil doktorand pomocou simulačných a optimalizačných programov. Na základe 

výsledkov optimalizácie boli vyrobené vzorky, s ktorými boli následne vykonané skúšky a 

experimentálne overenie výsledkov optimalizácie. Výsledky meraní vykazujú veľmi dobrú zhodu 

s vypočítanými hodnotami.  

V záverečných kapitolách sa doktorand venuje zníženiu energetickej náročnosti. Chýba mi tu 

jednoznačné zhodnotenie úspor. Prosím o vyjadrenie pri obhajobe, akým spôsobom a aké úspory sa 

predpokladajú dosiahnuť týmto riešením.  

 



Vyjadrenie k prínosu pre ďalší rozvoj vedy a techniky 

Problematika valčekových hydrostatických prevodníkov nie je doposiaľ v literatúre 

dostatočne spracovaná, takže poznatky uvedené v práci svojim dielom prispievajú k rozšíreniu stavu 

techniky v tejto oblasti a dávajú dobrý podklad pre usmernenie výrobcov prevodníkov k vývoju 

nových produktov. Prínosom je tiež zostavenie simulačných modelov valčekových prevodníkov, ich 

identifikácia a optimalizácia kľúčových častí prevodníka. Práca je zameraná predovšetkým na 

aplikačnú oblasť a nemá charakter vynálezu. 

Zhodnotenie „Téz dizertačnej práce“ 

Tézy dizertačnej práce v rozsahu 30 strán predstavujú výber najpodstatnejších častí DP a 

obsahujú všetky predpísané náležitosti ako je obsah, súčasný stav, ciele, metódy a v závere aj 

výsledky DP. Je tu uvedená použitá literatúra, ale nie sú tu samostatne uvedené publikácie 

doktoranda. Tézy rovnako ako aj abstrakt uvedený na konci téz sú publikované v anglickom jazyku. 

Býva zvykom abstrakt publikovať v dvoch jazykoch odlišných od jazyka textu téz napr. SK/CZ a DE. 

Umiestnený by mal byť ešte pred CV pripadne v úvodných častiach. Chýbajú tu mená oponentov, 

mali by byť uvedení na úvodnom liste (ktorý by mal byť na str. 3) alebo v tiráži na str. 2.  

Pripomienky a  doplňujúce otázky k práci. 

 v schéme merania na obr. 4.12 a 4.13 je naznačené generovanie zaťažujúceho tlaku rampovou 

funkciou, ale je tam uvedený manuálne ovládaný tlakový ventil. Ako bol v skutočnosti 

generovaný priebeh tlaku?  

 V čom sú prednosti valčekových prevodníkov voči doteraz používaným doplňovacím 

prevodníkom a prečo doposiaľ nenašli také široké uplatnenie? 

 Valčekové prevodníky sa v priemysle často používajú pre nízkoviskózne až neviskózne 

tekutiny. V práci nie je spomenutý typ hydraulického oleja, ktorý bol použitý pri meraniach 

ani jeho vlastnosti. O aký olej sa jednalo a ako sa menia parametre prevodníka s poklesom 

viskozity? 

 Aké optimalizačné metódy a aké parametre boli zvolené pre optimalizáciu rozvodovej dosky? 

Záver 

Predložená dizertačná práca, aj keď je skôr aplikačného charakteru, je spracovaná na 

potrebnej vedeckej úrovni. Obsahová náplň svedčí o profesionálnych a odborných schopnostiach 

autora. Doktorand preukázal na dostatočnej úrovni schopnosť systematicky a samostatne vedecky 

pracovať, implementovať získané poznatky, prezentovať svoje názory, využívať výpočtové metódy 

a experimentálne zariadenie. Autorovi sa podarilo v práci komplexne a logicky previazať 

problematiku z viacerých vedných disciplín. Uvedené pripomienky sú prevažne formálneho 

charakteru, preto môžem konštatovať, že doktorand splnil v dostatočnom rozsahu ciele stanovené 

v úvode práce.  

Hodnotením vedeckej úrovne, aktuálnosti zvolenej témy, rozsahu a obsahu riešenia ako aj 

prínosu pre vedu a prax konštatujem, že dizertačná práca spĺňa podmienky stanovené v § 47 Zákona 

o vysokých školách č. 111/98Sb.  a preto odporúčam dizertačnú prácu k obhajobe a po úspešnom 

obhájení navrhujem doktorandovi udeliť vedecko-akademickú hodnosť PhD. 
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