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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Utěsňování hřídelů tlakových nádob zpracovávajících abrazívní materiály 
Jméno autora: Bc. Šimon Stibůrek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav procesní a zpracovatelské techniky 
Vedoucí práce: doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: FSČ ČVUT v Praze, Ústav procesní a zpracovatelské techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce se zabývá studiem konstrukčního uspořádání těsnicích systémů zpracovávajících abrazívní materiály, zprovozněním 
laboratorní jednotky pro testování životnosti ucpávkových šňůr a provedení základních experimentů včetně vyhodnocení a 
doporučení z hlediska optimalizaci životnosti systému z hlediska těsnosti. Jedná se tedy o typickou inženýrskou úlohu, a 
proto zadání práce odpovídalo nárokům kladeným na diplomové práce FS ČVUT. 

 

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

Práce se všech bodech pokynů k vypracování věnuje dané problematice. Experimentální část práce obsahuje pár experi-
mentů, což bylo zapříčiněno pozdním dodáním testovací jednotky. Zadání bylo proto z mého pohledu splněno. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autor přistupoval k vypracování zadání iniciativně a částečně plnil stanovené cíle. Autor se v průběhu zpracování práce pra-
videlně zúčastňoval konzultací, v rámci kterých byl diskutovány pokroky v jednotlivých částech práce případně byla probí-
rána stále stejná problematika, která nebyla studentem plněna dle požadavků vedoucího. 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autor se ve své práci zaměřil na možnosti utěsňování hřídelů tlakových nádob zpracovávajících abrazívní materiály. Práce 
obsahuje základní přehled o ucpávkách a jejich konstrukčních uspořádání, o provozních parametrech a o vhodných typech 
ucpávkových šňůr. V teoretickém rozboru práce však chybí tyto vedoucím požadovaném informace - charakter abrazívních 
částic (velikost, tvar, tvrdost) z různých technologií, detailnější rozbor konstrukčního uspořádání s charakteristickými rysy a 
doporučená geometrická konfigurace základních typů ucpávek ve formě rozměrových/bezrozměrných kót. Naopak cennou 
částí je vypracovaný přehled vhodných typů ucpávkových šňůr včetně vlastních postřehů z hlediska jejich složení a instalace. 
Praktická část obsahuje zjednodušenou CFD analýzu proudění míchané vsádky v okolí ucpávky, informace o spuštění jed-
notky a přehled výsledků provedených experimentů. Vlastní teoretická část byla vypracována v časové tísni před odevzdá-
ním, což odráží její kvalitu. Experimentální část práce obsahuje pár experimentů, což bylo zapříčiněno pozdním dodáním 
testovací jednotky, a proto se tato skutečnost neodráží v mém hodnocení. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je dobrá, uspořádání textu versus tabulky je občas nenavazující, kvalita obrázků (skeny 
z knížek, německé popisky, diskontinuity proudnic CFD) je rovněž dobrá. 
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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 citačním i 
zvyklostmi a normami. 
Autor práce čerpal informace z 18 literárních zdrojů, 10 českých a 8 zahraničních. Výběr zdrojů informací byl v naprostém 
souladu s řešenou problematikou. Citace v rukopisu a formát citací, uvedený v soupise použité literatury, je plně v souladu 
s Autorským zákonem č. 121/2000 Sb. a s veškerými citačními zvyklostmi. 

 

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 zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Šimon Stibůrek se ve své práci zaměřil na studium těsnicích systémů pro rotační části nádob zpracovávajících abra-
zívní materiály. Vypracoval základní přehled o stlačovaných ucpávkách a jejich konstrukčním uspořádání, o provoz-
ních parametrech a o vhodných typech ucpávkových šňůr. V teoretickém rozboru práce však chybí tyto vedoucím 
požadovaném informace - charakter abrazívních částic (velikost, tvar, tvrdost) z různých technologií, informace o 
možnostech utěsnění ne jen pomocí stlačovaných ucpávek, detailnější rozbor konstrukčního uspořádání stlačova-
ných ucpávek s charakteristickými rysy a doporučená geometrická konfigurace základních typů ucpávek ve formě 
rozměrových/bezrozměrných kót. Naopak cennou částí je vypracovaný přehled vhodných typů ucpávkových šňůr 
včetně vlastních postřehů z hlediska jejich složení a instalace. Praktická část obsahuje zjednodušenou CFD analýzu 
proudění míchané vsádky v okolí ucpávky, informace o spuštění jednotky a přehled výsledků provedených experi-
mentů. 

Vlastní teoretická část byla z mého pohledu vypracována v časové tísni před odevzdáním, což odráží její kva-
litu. Experimentální část práce obsahuje pár experimentů, což bylo zapříčiněno pozdním dodáním testovací jed-
notky, a proto se tato skutečnost neodráží v mém hodnocení. Autor se v průběhu zpracování práce pravidelně zú-
častňoval konzultací, v rámci kterých byl diskutovány pokroky v jednotlivých částech práce případně byla probírána 
stále stejná problematika, která nebyla studentem plněna dle požadavků vedoucího. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
 
 
 
 
 
Datum: 20.8.2018     Podpis:              doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. 


