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Název práce: Posouzení kapacity čerpací stanice hydraulického okruhu 

laboratoře 

Autor práce:  Mojmír Fajt 

Oponent práce: Ing. Pavel Zubík, Ph.D. 

Popis práce: 

Zadání práce: Vzhledem ke stáří technologického vybavení je plánována výrazná rekonstrukce 

čerpací stanice v laboratoři B112 Ústavu vodních staveb. Před ní je však třeba provést přesné 

geometrické zaměření čerpací stanice a posouzení funkčnosti jednotlivých prvků. Součástí 

přípravných prací musí být i posouzení celkové kapacity čerpací stanice. Všechny tyto činnosti 

budou provedeny v rámci zpracování bakalářská práce. 

Textová část předložené bakalářské práce začíná popisem všech laboratoří ÚVS-LVV, dále se 

zabývá teorii čerpadel a ztrát při tlakovém proudění. Tento popis je přiměřeně podrobný a 

srozumitelný. Následující text práce, popisující činnosti provedené pro naplnění zadání práce 

je sice podrobný avšak ne vždy zcela srozumitelný a přehledný, konkrétní připomínky jsou 

uvedených níže. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

V textu chybí odkazy na vložené obrázky, což je na úkor srozumitelnosti, např.: na str. 20 až 23 

obr. 2.2.3, 2.2.1.1 a 2.2.2.1. 

Na str. 23 poslední věta: „Jejich reálná délka je však nulová.“ Má zřejmě být „není nulová“. 

Na str. 23 v kap. 2.2.3 Měrné tratě ve 4. větě je zmínka o následujících podkapitolách 1, 0, 3 a 

4. Správně má zřejmě být 1, 2, 3 a 4. Především však k tomuto postrádám schéma, nákres 

nebo fotografii jednotlivých slovně popisovaných měrných tratí. V jediném odkazovaném 
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Technologickém schématu v příloze 7 to není dostatečné zřetelné a hlavně stejným způsobem 

očíslované. 

V popisu 4. Měrné tratě na str. 25 je faktická chyba: trať není zakončena pracovištěm pro 

Reynoldsův pokus. 

Obr. 3.2.1 na str. 27 je sice pouze schematický nákres řezu odstředivým čerpadlem, avšak 

nezobrazuje ani náznakem popisovanou spirálovou komoru. 

Na str. 28 v podkapitole Radiální hydrodynamická čerpadla je napsáno: „Difuzor…, jehož 

lopatky se postupně rozšiřují.“ Zde mělo zřejmě být: „jehož mezilopatkový prostor se 

postupně rozšiřuje“. 

Na str. 31 v první větě přebývá slovo „čerpadla“. 

Na str. 47 a 48 v grafech na obr. 5.2.2 a 5.2.4 chybí popis které křivky se týkají dané čerpací 

stanice a že jsou tam navíc křivky, které se dané čerpací stanice vůbec netýkají. 

V kap. 5.4 na str. 53 je zmínka o vlivu stáří čerpadel na dosažené výsledky pouze ve smyslu 

nemožnosti nalézt u výrobce Q/h charakteristiku přesně daného typu ale vůbec zde není 

zmíněn možný vliv opotřebení čerpadla. 

 

Doplňte schématem a vysvětlete, co jsou to trasy 1, 2, 3 a 4, k nimž jsou odkazovány výsledky 

na str. 43 až 46. 

Popište podrobněji funkci zmíněné PID regulace. 

Z jakého zdroje je tvrzení v kap. 3.2.3 o přibližném součtu čerpaného množství nebo dopravní 

výšky? Za jakých podmínek toto platí a kdy ne? 

Závěr: 

Za nejhodnotnější přínos této práce považuji provedenou analýzu vlivu dílčích ztrát a 

doporučení pro budoucí rekonstrukci čerpací stanice. Zadání předložené bakalářská práce 

bylo splněno, práci doporučuji k přijetí k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  8. června 2018  Podpis oponenta prác




