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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Kondenzace vodní páry s vysokým obsahem nekondenzujících plynů ve 
sprchových kondenzátorech 

Jméno autora: Bc. Marek Kempaský 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav energetiky 
Oponent práce: Ing. Ondřej Bartoš, PhD. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav energetiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání, které se skládá z 5 dílčích bodů, je velmi rozsáhlé. Obsahuje jak teoretickou studii tak provedení a vyhodnocení 
experimentu. V posledním bodě koncepční návrh reálného zařízení na základě získaných poznatků. Takto obsáhlé zadání 
vyžaduje od posluchače mimořádné nasazení k zvládnutí všech jeho bodů.  
 

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. 

Posluchač splnil hlavní i všechny dílčí body zadání. 
 

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

Při řešení problému posluchač pracoval správně a aplikoval nově získané znalosti za účelem získání co nejlepších výsledků. 
V závěru zmiňuje další možnosti jak problematiku dále rozvíjet.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Studovaná problematika je velmi široká, zachází do oborů zabývající se mechanikou tekutin a sdílením tepla a hmoty a to jak 
po stránce teoretické tak experimentální. Z tohoto pohledu práce má dobrou odbornou úroveň odpovídající diplomové 
práci.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je zpracována přehledně. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Jako drobnou výhrady je možné uvést velké 
množství prázdných stránek v textu, např. str. 47 nebo str. 71 kde je pouze jeden řádek textu.  

 

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. 
Posluchač v práci uvádí 19 citací. Jsou citovány převážně klasické knižní zdroje. Oponent postrádá více odborných článků 
zabývající tématikou vodních trysek a obecně atomizací kapalin. Přesto uvedené zdroje představují dobrý základ pro 
orientaci v problematice.  
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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. 
Předložená práce je velmi obsáhlá. Posluchač přistoupil k řešení zadané problematiky velmi zodpovědně se snahou vyřešit 
všechny detaily, se kterými se v průběhu řešení setkal. Bohužel, z tohoto vyplynulo i několik nedořešených částí práce, které 
nemají další návaznost a v kontextu práce se jeví jako zbytečné. Navíc v těchto částech,  je několik závažných pochybení. 
Jako nejmarkantnější příklad můžeme uvést kapitolu 7.1. V tabulce 16. je uvedena závislost velikosti kapek na tlaku vody 
před tryskou. Posluchač, pravděpodobně z nepozornosti prohodil tlaky v této závislosti a vyšlo mu, že s růstem tlaku roste i 
velikost částic. Správně je to naopak. Stejně neobratně interpretoval časový průměr Sauterova průměru jako medián 
kapiček. Tato kapitola nemá přímý vliv na výsledek práce, proto jí oponent nezahrnul do celkového hodnocení. 
V práci je i několik nepřesných formulací, na které by si měl posluchač dávat více pozor. Například na straně 33 v posledním 
odstavci je zmíněn maximální výkon výměníku, myšlena je, ale spíše efektivita nebo dokonce exergetická účinnost výměníku. 
Dotaz k obhajobě – jakým způsobem posluchač dospěl k době setrvání návrhové kapičky v nádobě t = 0.038s (str. 46). 

 
 
 

 

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. 

 

Přes všechny výše zmíněné výhrady hodnotím práci jako zdařilou a doporučuju jí k obhajobě. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 22.6.2021     Podpis: Ing. Ondřej Bartoš, PhD. 


