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Pro NSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Projekt strojně-technologické části hydraulického okruhu 
laboratoře SPU v Nitře 

Autor práce: Bc. Daniel Boháč 
Oponent práce: Ing. Markéta Ryšavá 

Popis práce: 

Posuzovaná diplomová práce vychází z realizační dokumentace strojní a elektrotechnologické části 
přístavby a úprav výše jmenované hydraulické laboratoře. Prováděcí projekt uvedené části zpracoval 
Bc. Daniel Boháč pod odborným vedením Ing. Michala Žoužely, Ph.D. již v roce 2019, přičemž jeho 
dílčí přílohy jsou v rámci diplomové práce podrobněji rozpracovány a upraveny. 
Předmětem práce je návrh strojního a elektrotechnologického uspořádání a vybavení nového 
hydraulického okruhu, a to vč. akumulační a čerpací jímky a do ní umístěných čerpadel.  
Jak je zvykem, dokumentace (diplomová práce) sestává z výkresových a textových příloh, vč. návrhu 
postupu prací při instalaci vybavení do laboratoře, dále podrobných hydrotechnických výpočtů 
ověřujících správnost řešení, z elektrotechnologického schématu a z návrhu vizualizace ovládání 
hydraulického okruhu. Uvedené návrhy jsou doplněny i o výkaz výměr.  

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

K bodu 1 – Odborná úroveň práce 
Práce je zpracována na vysoké odborné úrovni, je z ní zřejmý studentův zájem o obor ale i obory 
související (např. využití zobrazovacích metod k zobrazení měřených neelektrických veličin). 
Kvalitativně lze vyzdvihnout zejména rozsah ověřovacích hydrotechnických výpočtů ale např. také 
návrh moderního způsobu ovládání hydraulického okruhu vč. zdařilé vizualizace dat měřených 
veličin. 
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K bodu 2 – Vhodnost použitých metod a postupů 
Navržené vybavení laboratoře je v souladu s dostupnými moderními technologickými trendy, jako je 
např. využití čerpadel s proměnnými otáčkami, měničů frekvence, ale i např. navržený způsob 
měření průtočných množství indukčními průtokoměry, vizualizace dat a ovládání okruhu za pomoci 
dotykového displeje aj.  
Z řešení návrhu hydraulického okruhu bych vyzdvihla zejména návrh značného množství 
připojovacích bodů pro zajištění pestré škály možných hydrotechnických pokusů. 
Dále je zapotřebí pozitivně ohodnotit rozsah ověřovaných výpočtových schémat použitých pro 
ověření návrhů (22 schémat). Ověření návrhů je provedeno hodnými postupy hydrotechnických 
výpočtů vycházejících z výpočtů dopravních výšek, ztrát třením po délce i místních, doplněných 
o grafické výstupy, vč. pracovních oblastí čerpadel.  
 
K bodu 3 – Využití odborné literatury a práce s ní 
Práce se v potřebné míře opírá o poznatky z odborné literatury jakož i praktické poznatky výrobců 
navrhovaných materiálů a vybavení. Odborná literatura je využita především pro ověření návrhů 
hydrotechnickými výpočty. Dále také autor diplomové práce čerpá z poznatků z návrhů a provozu 
dalších moderních hydraulických a hydrotechnických laboratoří postavených v České republice.  
Pro další odbornou praxi lze doporučit i využití dalších zdrojů jako např. norem ČSN a TNV.  
 
K bodu 4 – Formální, grafická a jazyková úprava práce 
Práce je zpracována po formální, grafické i jazykové stránce velmi dobře. Mezi drobné nedostatky 
ke zlepšení do budoucna lze uvést: 

 Seznam příloh neuvádět pouze v rámci průvodní zprávy, ale rovněž projekt opatřit seznamem 
příloh přímo na desky s tkanicí – usnadní to orientaci v přílohách, bude okamžitě jasný jejich 
počet. Dále pro veškeré přílohy do razítka uvádět čísla příloh (i pro přílohy sloučené např. do 
jedněch desek, zde konkrétně přílohy 3 a 5). 

 V souladu s normami do výkresů a legend užívat pouze tiskací písmo. 
 Doplnění popisků pro detail umístění krycích plechů a jeho označení v situaci. 
 Soulad legendy čar s jejich reálným užitím ve výkresech 

Uvedené výtky jsou však z mého pohledu opravdu drobné a ve vztahu k celkové kvalitě práce 
zanedbatelné. 
 
K bodu 5 – Splnění požadavků zadání práce 
Požadavky a cíle práce byly splněny beze zbytku a ve výborné kvalitě, za využití stávajících moderních 
technologických trendů.  
Obzvláště podrobně byly naplněny cíle související s hydrotechnickým ověřením návrhů (bylo 
provedeno ve 22 výpočtových schématech). 
 

Připomínky a dotazy k práci: 

Prosím diplomanta, aby komisi vysvětlil následující témata a zodpověděl tyto dotazy: 
 Jaký je vliv paralelního zapojení čerpadel na fungování systému a pracovní oblast čerpadel? 
 Jak lze interpretovat využití čerpadel pro velmi nízké frekvence? Od jaké frekvence je 

čerpadlo reálně využitelné a proč – demonstrujte na příkladech grafů uvedených na str. 133 
a 122. 
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 Jaké jsou důvody návrhu šoupěte Š7 před žlabem Ž2 a stavidlového uzávěru S1 v akumulační 
jímce? 

 Z jakého důvodu se redukuje před a za indukčními průtokoměry potrubí z DN200 na DN150? 

Závěr: 

Závěrem konstatuji, že diplomová práce zpracovaná Bc. Danielem Boháčem zcela naplňuje předem 
stanovené cíle, je zpracována pečlivě a na výborné profesní úrovni a návrhy je možné na jejím 
základě zrealizovat. 
Dále konstatuji, že navržená koncepce reflektuje stávající technologické trendy (čerpadla s měniči 
frekvence, měření indukčními průtokoměry, práce s dotykovými displeji apod.) a výrazně zlepšuje 
možnosti výzkumu i výuky v hydraulické laboratoři.  
Z práce je zřejmé, že student disponuje velmi dobrými technickými znalostmi a poměrně širokým 
přehledem z oboru. Zpracování návrhů odpovídá kvalitně provedeným projektům z projekční praxe.  
Hydrotechnické výpočty spolu s elektrotechnologickým schématem hydraulického okruhu budou 
tvořit výborný podklad pro zpracování provozního a manipulačního řádu laboratoře, jenž bude 
navazovat na instalaci, zkušební provoz a ladění systému. Celkově lze velmi pozitivně hodnotit i výběr 
tématu a jeho provázanost a využitelnost předkládané práce v praxi. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 28.1.2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


