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OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  DIAGNOSTIKA ARMATUR NA JE TEMELÍN METODOU MOMENTOVÝCH 
KŘIVEK 

Autor práce: Lukáš NOVOTNÝ 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů 
Oponent práce: Ing. Jan KUNDRLÍK 
Pracoviště oponenta práce: Komponentový inženýr, Útvar Péče o Zařízení, JE Temelín 
 
 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročné 

Diagnostika armatur na JE Temelín metodou momentových křivek 

 

Splnění zadání splněno 

Práce splňuje zadání v plném rozsahu. 

 

Zvolený postup řešení správný 

Zvolený postup řešení je správný. Autor práce se seznámil s problematikou armatur, jejich údržbou a jejich 
diagnostikou, jak na JE Temelín, tak i v jiných provozech. Následně navrhl vhodný způsob diagnostiky armatur pro 
JE Temelín včetně návrhu metodických pokynů. V závěru práce se autor věnoval v současnosti užívanému 
diagnostickému postupu armatur na JE Temelín za pomoci výkonových křivek. 

 

Odborná úroveň - Rozbor práce A - výborně 

Student prokázal, že během studia na VŠ získal potřebné znalosti a rozhled, které dokáže úspěšně aplikovat při 
řešení zadaného technického problému. V úvodu práce je základní seznámení se s technologií JE Temelín, 
následně je provedena přehledná rešerše druhů armatur a možností diagnostiky. Stěžejní částí práce je návrh 
nového diagnostického postupu armatur. V závěru práce se autor věnuje v současnosti užívanému 
diagnostickému postupu armatur na JE Temelín za pomoci výkonových křivek. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 

Práce je po formální a jazykové stránce zpracována správně a pečlivě. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky 
navazují. Nicméně doporučuji očíslovávat všechny kapitoly a ne pouze podkapitoly teoretické části. V případě 
vysvětlení zkratek z cizích jazyků uvést originální název a následně český překlad. Technická voda nedůležitá je 
technický termín (Service water system), netřeba použít uvozovky. Tyto drobné nedostatky nijak výrazně 
nesnižují kvalitu předložené bakalářské práce. Rozsah bakalářské práce je 65 stran, práce obsahuje 29 obrázků, 
1 tabulku a 4 přílohy. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 

Vybrané zdroje uvedené v seznamu použité literatury odpovídají řešenému problému. Způsob uvádění citací 
v textu a vypracování seznamu použité literatury jsou v souladu s aktuální normou pro uvádění bibliografických 
citací. Citace jsou řazeny logicky, dle výskytu v práci. Rozsah zdrojů, ze kterých bylo čerpáno, je nadprůměrný. 
 

Další komentáře a hodnocení 

Podle všech sledovaných kritérií se tato bakalářská práce jeví jako výrazně nadprůměrná a celkové hodnocení 
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A - výborně tedy odpovídá této skutečnosti. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Náplní bakalářské práce je diagnostika armatur na JE Temelín metodou momentových křivek. Práce je rešerší 
problematiky armatur, jejich údržbou a jejich diagnostikou, jak na JE Temelín, tak i v jiných provozech. Následně 
obsahuje vhodný způsob diagnostiky armatur pro JE Temelín včetně návrhu metodických pokynů. V závěru práce 
se autor věnoval v současnosti užívanému diagnostickému postupu armatur na JE Temelín za pomoci výkonových 
křivek. Forma zpracování odpovídá současným zvyklostem. Student prokázal, že během studia na VŠ získal 
potřebné znalosti a rozhled, které dokáže úspěšně aplikovat při řešení zadaného technického problému. Stěžejní 
částí práce je návrh nového diagnostického postupu armatur. Práce je po formální a jazykové stránce zpracována 
správně a pečlivě. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Rozsah bakalářské práce je 65 stran, práce 
obsahuje 29 obrázků, 1 tabulku a 4 přílohy. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Vysvětlete rozdíl mezi X-paprsky a gama paprsky. 
2. Vysvětlete pojem prediktivní údržba. Popište výhody/nevýhody a hodnoťte ekonomickou stránku. 
3. Proč je armatura při diagnostice "projížděna" dvakrát? 
4. Jsou zohledněny tlaky média při měření? 

 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 

 

 
 
V Temelíně dne 16.6. 2019 ....................................... 

Ing. Jan KUNDRLÍK 
oponent práce 

 


