
 

1/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zkušební axiální kompresor 
Jméno autora: Bc. Daniel Maštalíř 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav letadlové techniky 
Oponent práce: Ing. Tomáš Vlach 
Pracoviště oponenta práce: Virginia Tech 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Předkládanou diplomovou práci hodnotím jako průměrně náročnou. Během navazujícího magisterského studia se 
zaměřením na letecké motory byly autorovi předány všechny znalosti potřebné pro vypracování této diplomové práce. 

 

Splnění zadání splněno 
Zadání diplomové práce bylo splněno bez výhrad. Autor však mohl věnovat větší pozornost prostorovému proudění 
v osovém kompresoru a popsat ztráty, které vznikají konečnou délkou lopatek. Vzhledem k existenci diplomových prací na 
podobné téma mohlo být součástí zadání také zpracování 3D CFD výpočtu namísto 2D výpočtu na vybraných řezech po 
výšce lopatek. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Zvolený postup řešení považuji za správný a velmi přehledný. Autor k problematice návrhu stupně osového kompresoru 
přistoupil metodicky a přehledně popsal jeho návrhovou metodu. Práci autor také rozšířil o parametrické zpracování 
použité metody jako kvalitně zdokumentovaný skript v prostředí Matlab. Ten je tak možné využít v případě nutnosti 
provedení úprav navrženého stupně, či při návrhu dalších stupňů osových kompresorů. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Odborná úroveň práce odpovídá vzdělání studenta ve strojním a leteckém inženýrství. V některých kapitolách je znatelný 
autorův zájem o danou problematiku. V některých částech práce pak ale pokulhává terminologie např. v rovnici 4.53 je 
proměnná U (vnitřní energie) nesprávně značena jako „teplotní energie.“ Na celkovou kvalitu ale tyto mírné nedostatky 
nemají vliv. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Formální a jazyková úroveň práce je na vysoké úrovni. Na vyšší úroveň by práci posunulo zpracování v sázecím systému 
LaTeX. Rozsah práce odpovídá zvyklostem u diplomových prací. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Použití citací odpovídá zvyklostem. Autor mohl použít více zdrojů se širším záběrem, využité zdroje však pro zpracování 
práce dostačují. Ocenil bych také uvedení zdroje u některých předkládaných hodnot, například „Maximální teploty ve 
spalovacích komorách dosahují až 2000 𝐾.“ 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Autor ve své diplomové práce provedl návrh zkušebního osového kompresoru. Celkový postup byl zpracován 
velmi pečlivě a přehledně. Autor však mohl jeho návrh ověřit pomocí 3D CFD výpočtu a to hlavně kvůli existenci 
podobných prací na téma návrhu stupně osového kompresoru. Velmi přínosné je parametrické zpracování 
návrhové metodiky, které umožní provádět rychlé změny návrhu. Přidanou hodnotou této práce je fakt, že 
navržený osový kompresor bude využit pro zkušební trať a má tak reálné využití. O to více je však nutné dbát na 
kvalitu zpracování provedeného návrhu stupně. 
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K obhajobě práce kladu autorovi následující otázky: 

1. Ve své práci zmiňujete rozdíl mezi vlastnostmi (hltnost, stlačení) stupně osového a odstředivého 
kompresoru. Jak se tyto rozdíly projeví v jejich charakteristice (např. šířka pracovního pásma)? 

2. Jakým způsobem by bylo možné získat charakteristiku navrženého stupně pomocí experimentu a pomocí 
CFD výpočtu? 

3. Co jsou to redukované parametry (redukovaný hmotnostní průtok, otáčky,…) a proč je používáme?   

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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