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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Konstrukční návrh a deformační analýza vodíkového elektrolyzéru 
Jméno autora: Lukáš Marek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů 
Oponent práce: Ing. Marek Štádler 
Pracoviště oponenta práce: Ústav konstruování a částí strojů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je lehčí. Student se v rámci rešerše seznámil se způsoby průmyslové výroby vodíku, zejména pak s příklady 
konstrukčních řešení vlastních elektrolyzérů a jejich konstrukčních prvků. Dále také provedl rešerši edukativních zařízení 
zabývajících se přiblížením základních technických principů laické veřejnosti či studentům.  
Na základě rešerše student navrhl a posoudil úpravu existujícího řešení konstrukce elektrolyzéru tak, aby byla použitelná 
pro výukové či demonstrační účely. Pro toto konstrukční řešení pak provedl deformační analýzu v prostředí MKP. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Student splnil cíle zadání. Požadavek na vlastní konstrukční návrh elektrolyzéru nebyl zcela splněn, protože v práci student 
zpracovává pouze konstrukční úpravu již existujícího řešení firmy LeanCat. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student postupoval při řešení své BP logicky a použil správné postupy řešení. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student v rámci práce využil znalosti nabyté studiem. Další potřebné informace dohledal v odborné literatuře a dále u 
průmyslových subjektů zabývajících se danou problematikou. V rámci práce student provedl návrhové a kontrolní výpočty 
vybraných částí konstrukce. Tyto výpočty jsou bohužel velmi omezeny a student se tak připravil o možnost využít potenciál 
práce a plně prezentovat své znalosti zejména z oboru dimenzování částí a mechanismů strojů. V práci je provedena analýza 
konstrukčních variant elektrolyzéru pomocí metody MKP. Tato analýza je poměrně rozsáhlá, nicméně interpretace dílčích 
výsledků vykazuje drobné nedostatky. Předložená výrobní dokumentace zařízení vykazuje řadu základních chyb a zařízení 
vyrobené dle této dokumentace není vždy smontovatelné.  
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po formální stránce v pořádku. V práci se vyskytuje řada drobných chyb.  

 
 
 

 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student použil dostatečné množství zdrojů, aby mohl řešit danou problematiku. Zdroje jsou v textu řádně označeny. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Bez komentáře 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
   Zadání práce je lehčí. Student se v rámci rešerše seznámil se způsoby průmyslové výroby vodíku, zejména pak s 
příklady konstrukčních řešení vlastních elektrolyzérů a jejich konstrukčních prvků. Dále také provedl rešerši 
edukativních zařízení zabývajících se přiblížením základních technických principů laické veřejnosti či studentům.  
   Na základě rešerše student navrhl a posoudil úpravu existujícího řešení konstrukce elektrolyzéru tak, aby byla 
použitelná pro výukové či demonstrační účely.  
    Student v rámci práce využil znalosti nabyté studiem. Další potřebné informace dohledal v odborné literatuře a 
dále u průmyslových subjektů zabývajících se danou problematikou. V rámci práce student provedl návrhové a 
kontrolní výpočty vybraných částí konstrukce. Tyto výpočty jsou bohužel velmi omezeny a student se tak připravil 
o možnost využít potenciál práce a plně prezentovat své znalosti zejména z oboru dimenzování částí a mechanismů 
strojů. V práci je provedena analýza konstrukčních variant elektrolyzéru pomocí metody MKP. Tato analýza je 
poměrně rozsáhlá, nicméně interpretace dílčích výsledků vykazuje drobné nedostatky. 
   Dále student vypracoval 3D model zařízení a 2D výrobní dokumentaci zařízení. Předložená dokumentace vykazuje 
řadu základních chyb a zařízení vyrobené dle této dokumentace není vždy smontovatelné.  
   Práce je po formální stránce v pořádku. Po jazykové stránce lze vytknout řadu drobných chyb. 
   Všechny cíle vytyčené v zadání práce byly, s výhradami, splněny. 
 
Otázky: 
 
Uveďte na příkladu spojení dvou desek pomocí šroubu se šestihrannou hlavou podložky a šestihranné matice, 
použití geometrické tolerance umístění včetně způsobu výpočtu hodnoty tolerance. 
 
 Na obrázku č.63 uvádíte dílčí výsledek MKP analýzy šroubů v kombinaci s polykarbonátovou deskou. Popište, 
z jakého důvodu dochází k asymetrickému rozložení napětí v dříku modelovaného šroubu. A dále proč tento jev 
není v případě hliníkové desky tak markantní viz. obrázek č.64? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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