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Komentáře k diplomové práci: 
 
Diplomová práca Václava Gabrhela sa zaoberá Návrhom hydraulického systému pre ovládanie 
vahadzovačov kovacieho lisu. Samotná práca obsahuje 98 strán, 9 príloh a je rozdelená na teoretickú 
a praktickú časť. 
 
Teoretická časť práce popisu samotné kovanie a rozoberá problematiku hydraulicých obvodov.  
 
Praktická časť pojednáva o samotnom návrhu hydraulického systému. Dimenzuje jednotlivé prvky 
sústavy, určuje jednotlivé hydraulické okruhy, uvažuje s ohrievaním oleja v dôsledku odporu a trenia 
a umožňuje filtráciu oleja v prípade znečistenia. Veľmi si cením popis vstupných parametrov a 
okrajových podmienok celého návrhu, ktoré sú veľmi detailné.  
 
Prácu doporučujem k obhajobe a navrhujem známku A - výborne. 

 

Otázky oponenta diplomové práce: 
Čím si vysvetľujete nedostatočný objem hydrogenerátoru horných vyhadzovačov v simulícii, pričom 
teoretické výpočty určili práve tento nevhodný typ? 

 

 

Ve Zlíně dne 22. 05. 2020                    

 

Podpis oponenta diplomové práce 

 


