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OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  NÁVRH KONSTRUKCE ROPNÉ PUMPY 
Autor práce: Martin MACHAČ 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů 
Oponent práce: Ing. Vít KLÍMA 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 

Zadání je náročnějšího charakteru vzhledem k jeho obsáhlosti i neobvyklosti v rámci místních podmínek. 
Bakalářská práce nejdříve pojednává obecně o způsobech dobývání ropy, dále se v rešeršní části věnuje běžně 
využívaným typům těchto zařízení a volí si samostatně dále řešený typ konstrukce s ohledem na podmínky těžby 
v České republice. U zvoleného typu provádí autor komplexní návrhový rozbor a detailně řeší vybrané 
konstrukční uzly. Návrh doplňuje vhodně zvolenou koncepční dokumentací. 

 

Splnění zadání splněno 
Autor splnil zadání v plném rozsahu. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Autor použil při řešení logický a metodický postup. Jednotlivé fáze řešení na sebe smysluplně navazují a dosažené výsledky 
autor průběžně kriticky konfrontuje s parametry komerčně dostupných zařízení.  

 

Odborná úroveň – Rozbor práce A - výborně 
Autor využil při vypracování práce znalosti získané během dosavadního studia a vhodně je rozšířil směrem k řešené 
problematice. Autor prokázal výjimečnou úroveň samostatné práce, když nejen studoval ze zahraniční literatury, ale přímo u 
těžební společnosti si zajistil exkurzi za účelem pochopení problematiky a získání potřených referenčních technických údajů 
navrhovaného stroje. Pomocí vhodně zvolené trigonometrické metody autor popsal silové účinky v konstrukci pro účely 
dalších návrhových a kontrolních výpočtů. Zvolil konkrétní konstrukční uzly, ve kterých provedl detailní návrh a kontrolní 
výpočet. Text byl vhodně a účelně doplněn množstvím ilustrací podkládající výpočty.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře  
Práce byla strukturována logickým a systematickým způsobem. Rozsah rešeršní části plně odpovídá požadavkům dané 
problematiky v rozsahu řešení bakalářské práce. Rozsah návrhové a výpočetní části zohledňuje všechny uvažované aspekty 
návrhu a řeší je ve vhodném rozsahu. Do kapitoly obsahující výpočty je práce formálně na vynikající úrovni, výpočetní 
kapitola obsahuje několik nesrovnalostí, co se formálního zápisu týká. Zřejmě z nedostatku času pří finalizaci práce se zde 
autor nevyhýbá využití netechnických výrazů a značení veličin se stává lehce matoucí. Posléze je alespoň vždy vysvětleno 
zrovna použité značení, ovšem ubírá to komfortu při čtení textu.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Autor zvolil vhodné studijní zdroje, jak je popsáno výše. Převzaté prvky řádně označil a odlišil od vlastní práce. Použité zdroje 
jsou vhodně označeny.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Nemám doplňující komentáře. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Autor splnil zadání a vypracoval závěrečnou práci na odpovídající úrovni. V první části práce se věnoval obšírně 
celkovému náhledu do problematiky dobývání ropy a s tím spojených technických řešení využitých v praxi. Pro tyto 
účely autor kontaktoval přímo těžařskou společnost, čímž dostal zadání vlastní práce do reálných mantinelů pro 
využití v našich zeměpisných podmínkách. Autor vypracoval komplexní silový rozbor ropné pumpy a dále ho 
aplikoval při návrhových a kontrolních výpočtech dílčích celků. Během samotného návrhu autor průběžně vlastní 
výsledky porovnával s parametry komerčně dodávaných výrobků a případné odchylky řádně vysvětlil. Návrh 
doplnil koncepční 2D i 3D dokumentací. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Jaké druhy vzpěru znáte a jaké jsou možné postupy řešení?  
 
 
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
 
 
 
 

 

 
 
V Praze, dne 31.7.2017 ....................................... 

Ing. Vít KLÍMA 
oponent práce 

 
 
 


