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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh deflektoru výtokových plynů 
Jméno autora: Bc. Leoš Hanousek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 
Oponent práce: Ing. Martin Jelínek, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: ateliér ARPartner 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Průměrně náročné. 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Zadání splněno. Experiment však nepotvrdil vhodnost návrhu. 
 

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

Základní přístup je správný, avšak diplomant dostatečně nezahrnul všechny výrobní a provozní aspekty. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Diplomant aplikoval své znalosti, chybí však přesvědčující zdůvodnění navrženého řešení s rozborem historických 
a existujících řešení. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci není jednoznačný a srozumitelný popis skic a výkresů. V kapitole 5 je duplicitní označení podkapitol. Není dodržen 
způsob označení obrázků. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
Úzký záběr odbornosti v citovaných zdrojích. Diplomant do svých zdrojů nezahrnul šíři problematiky působení 
koncentrovaného proudu plynů na konstrukce. 
 

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. 
Uvedeny viz níže. 
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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. 
 

Připomínky a otázky: 

 

Chybí grafické schéma navrhované konstrukce s popisem odpovídajícím textu. Symboly rozměrů, sil atd. nejsou jednoznačné. 

 

V práci není zodpovězeno: 

 

 Jaké jsou výhody a nevýhody v práci citovaných současných deflektorů? 

 Jaké jsou požadavky na životnost deflektorů?  

 Jakou antikorozní ochranu považuje diplomant za optimální? 

 Jaké jsou limity rozměrů a hmotnosti deflektoru pro manipulaci?  

 Na jaké zatěžovací teploty je konstrukce navržena?  

 Byla měřena teplota konstrukce v průběhu experimentu? 

 Jaký byl předpoklad míry prostupu plynů tahokovem za deflektorem tj., jaká je účinnost odklonění proudících plynů? 

 Byla měřena rychlost plynů před a za deflektorem? 

 Jak má být upraven podklad pro uložení deflektorů? 

 Bylo uvažováno pouze s uložením na zpevněné plochy nebo i mimo tyto plochy? 

 Co je myšleno větou na str. 30: Na obrázku 39 je betonový tížný blok deflektoru tvarován tak, aby měla konstrukce 
po celé své výšce sklon. 

 Jaký je důvod rozdílného řešení kotvení šroubů konstrukce při výrobě pro experiment oproti návrhu? 

 Jak bude realizována kontrola probetonování pod ocelovými kotevními deskami? 

 Jak byly rozmístěny tenzometry na konstrukci? Chybí výkres. 

 V jakém směru došlo ke kolíbání (natočení) deflektoru při experimentu? 

 Jak diplomant navrhuje zvýšit stabilitu deflektorů? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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