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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  ZAŘÍZENÍ PRO NANÁŠENÍ OLEJOVÝCH VRSTEV 
Jméno autora: Bc. Andreas Kopřiva 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav strojírenské technologie Ú12133 
Oponent práce: Ing. Petr Chábera 
Pracoviště oponenta práce: TechTest, s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadáním práce bylo navrhnout zařízení a technologii pro nanášení tenkých olejových vrstev. Základem pro tento návrh měly 
být teoretické znalosti problematiky čištění a odmašťování, vedle znalosti typů a složení olejů. Cílem práce bylo navržené 
zařízení, metody a postupy, řádně analyzovat a technicko-ekonomicky zhodnotit. Při návrhu, výrobě a sestavení zařízení se 
může objevit řada technických překážek a autor bude jistě nucen v návrhu často začít takřka od začátku. Proto se zadání 
práce jeví jako náročnější. 
 

Splnění zadání splněno s většími 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. 

Rozbor problematiky čištění a odmašťování, metod detekce mastných látek, stejně jako rešerše typů a složení olejů a maziv 
zvládl autor velmi dobře, téma zpracoval obsáhle a zodpovědně. 
Velké nedostatky lze ale nalézt v praktické části již při samotném výběru experimentů. Motivace jejich zvolení, jejich slovní 
hodnocení, výsledky a závěry jsou sepsány jen útržkovitě, často bez vzájemného srovnání. Čtenář tak nedostane informaci o 
přínosu každého pokusu. Na druhou stranu je zadání práce značně obtížné, což vede k nutnosti provést velké množství 
experimentů. Autor se ale bohužel v tomto velkém množství informací a dat následně ztrácí a nedosahuje vytýčených cílů 
zcela přesvědčivě. 
 

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

Autor se často odkazoval na svou bakalářskou práci, kde prováděl kalibraci použitého oleje odlišnou metodou. Minulá 
metoda má své nedostatky např. v náročnosti a hlavně v nebezpečí, že ředěním v rozpouštědle dojde k chemické reakci a ke 
změně složení oleje, nemluvě např. o nemožnosti takto nanášet emulze. Autor však svou motivaci značně odbyl tvrzením, že 
vrstvy nebyly dostatečně homogenní, což je v rozporu s dosavadními výzkumy. 
Za cíl práce si autor vytýčil právě co největší homogenitu vzorků, která ale po otestování (nejen) při posledním experimentu 
nebyla vůbec zhodnocena a podložena obrazovými daty rozložení vrstvy oleje po aplikaci. Autor se měl zaměřit na kritická 
místa, jako např. hrany vzorků a vyloučit tak možné velké nepřesnosti ve výpočtu průměrné tloušťky vrstvy oleje.  
Autorovi bych doporučil zaměřit se důkladně na vyhodnocení dat z posledního experimentu, včetně rozboru rozptylu hodnot 
a hodnocení homogenity. Ostatní pokusy mohly být popsány mnohem stručněji s vyhodnocením dílčích úspěchů a 
problémů. 
Autor se rovněž nevěnoval nanášení vrstev tenčích než 0,8 mikrometru, což, jak správně naznačil, je aktuálním požadavkem 
provozů z hlediska efektivity a ekologičnosti použití olejů a antikorozních ochran. 
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Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Vysoká odborná úroveň teoretické části je narušována nedostatky v části experimentální.  
 
Prakticky lze doporučit nutnost vážení malých vzorků (89 x 51 mm) na přesnějších, analytických vahách. V opačném případě 
dochází k velkým nepřesnostem vážení. Proces vážení jednoho vzorku je rovněž vhodné několikrát opakovat a výsledek 
statisticky vyhodnotit.  
Autor dále na straně 50 mylně vysvětluje nutnost změny rozsahu přístroje Recognoil – není tak z důvodu „vysoké hodnoty 
fluorescence“, ale z důvodu saturace detektoru při příliš dlouhém expozičním čase. Je škoda, že autor saturaci neodhalil (viz 
např. hodnoty fluorescence při nanesení válečkem v tab. 20 – opakující se hodnota 252700) a pro takto velké vrstvy 
neprovedl nastavení ještě kratšího expozičního času.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Praktická část závěrečné práce trpí velkými myšlenkovými skoky a nelogičnostmi bez bližšího vysvětlení. Čtenář se pak 
v textu velmi často ztrácí. 
Práce nebyla autorem řádně zkontrolována a lze tak nalézt časté nesrovnalosti, např. chybně označené řádky tabulek (tab. 
14). Výhrady lze nalézt ve členění jednotlivých tabulek, což je činí značně nepřehlednými. Nejdůležitější porovnávaná data 
(tloušťka vrstvy vs. fluorescence) by měla být přehledně zobrazena v jedné tabulce. Čtenář by pak nebyl nucen související 
údaje složitě vyhledávat ve více tabulkách současně.  
Nedostatky lze nalézt často i v samotném autorově vyjadřování – viz např. na straně 51 „Tudíž 20 různých tlouštěk vrstev, 
kterým odpovídalo 20 různých fluorescencí“. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Autorovi by vedle studia zmíněných použitých zdrojů prospěla i rešerše aktuálně používaných přístrojů a technologií 
nanášení vrstev olejů předními firmami v tomto odvětví. Tento výzkum mohl praktické části předcházet a přispět k 
jejímu lepšímu směrování, nemluvě o úspoře času. 
 
Citační etika je na vysoké úrovni, převzaté prvky byly od vlastních výsledků a úvah náležitě odlišeny. 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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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. 

 
Závěrečná práce měla obtížné zadání, s kterým se autor vypořádal s výhradami úspěšně. Požadovaná úroveň 
kvality diplomové práce byla dosažena s velkými výhradami. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře. 
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