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v

piedloŽerré práci zabývá aktuálrrí problenratikoLr aplikace lybraných přístr.ojových technik
chernonretrickýclr metod při stanovení obsahu rrafty v motorovém oleji.
Dip]ol]lant se

a

Stanovení obsal.ru palir'a v olejové náplni jak s vyuŽitím přístroje FDM Q600 Tlre Fuel Sniffer, tak i metodou
s následnou aplikací statistických výpočtůa je'1ich doplnění analýzou výsIedků závislosti
paliva má pro praxi ve1ký ýznam' PouŽití speciálnílro jednoúče|ovéhopřístroje.]e
vzplanutí
na
obsahu
bodu
pro
tribodiagnostické laboratoře' ale i pr.o autodílny. depa apod. Naproti tomrr v Iabora1ořích
rIloclné rrejen
r1,$aver-rých FTIR spektlometrem. tedy investičrlě značně náročnou přístr.ojovotr technikott, lze obsah na1iy v olc'1i
určit ze spcktra pomocí vytvořeného nrodeIu'

FTIR spektrometrie

Prácc nrá celkem 73 stran. obsahu1e obvyklé riálcŽitosti (souhrrl a sezl]al],l klíčovýchslov v čeŠtiněa v angličtině).
scznam tabulek a obrázkťr; postrádán však seznanr pouŽitých zkratek' V souladu se zadáním je DP logicky
čIcnčnado tři lrlavrrícb l(apitol. Sezl]al]l použité literatury (včefuě elel<tronických informačníclr zdrojťL) zahrnLrje
29 poloŽek, ar,šak jen čtyři znich jsou publikace vangličtině. Podle mého názotu by diplonová práce měla
obsahor'at analýzu současnéI]o stavll poznatků Zpfacovanou z podstahrě rozsáhlejšího počtLr odborných (nikoli
popularizu1ících) zdrojťl' přičerlŽ alespori 50 oÁ z nich by něla být cizojazyčnýclr'

se zabývá charakterizací rlotorovýclr olejů. nretodami nrčřeníobsalru paliva v o1e1i a
pouŽitýrrri při vyhodnocování experirrrerrtáltlíclt výsledků' Její rozsah _ polovirru poěttr
metodanri
statistickýni
strat-i práce povaŽuj i za zbytečně vell<ý: autor se velnri podrobně zabývá i tématy, která se zadánírn práce
Teoretic]<á část práce

soLrvisej í jerr vzdáleně.

Přítlosetl prácejejejÍ expelinrentáIní a rravazující výpočtová část. Autor provecll řadu laboratornícl.r tlěření na
přistroji pro stanor'ení bodu vzplanutí v otevřeném kelírnku podle Clevelanda (nad rámec zadání)' dá1e na tzr.'
].uc] Snitler u a na FTTR spcktrometru. Sestavil ka]ibračnímodely (S VyuŽitím rrretod CLS a PLS) a provedl jejrch
i,alrdaci: poté na základč sr.ovrrání výsleclkťl vybraljako vhodnčjšírnetoc|u PLS' Diplonová práce tak lozviji dalŠi
nloŽnosti v)'LrŽití vybaverlítr.ibotcchnické laboratoře pro výzkurrr. vývoj' výuku i pro práce pro externízadavatclc'
Z r'1'slcdkti práce vyplývá. Že pouŽité rnetody jsou vlrodné pro aplikaci v praxi' DosaŽené výsledky alltor SpráVl]č
intcrpfetuie. Grafická část pr.áce vIrodně dokumentuje jak lnoŽnosti pouŽitého softrvaru' tak dosaŽené výslcdky; jc
zptacována přelrledně. Kva1itu DP by však výrazrrě zlepšiIa většípečlivost při firrá|ní kontrole textu.
I)ři hodnocení celkového přístuptr diplonranta k téI]latu diplonrovó práce' zvolenélro posttlpu řcšcní a pouŽitýcil
ntetod nrohu kol]statovat' Že stlldent vycházel ze základní analýzy souěasnélro stavu poznání v obolu. Teoletické
pozrratk1. experimerrtálrlě ověřil a vhodrrě je aplikoval. Dosažené výsledl<y pokláclárl Za doStatečllě zdťrvodněné.

Diplorlor'á prácc odpovídá souvisejícírrr tlolmánl, zákonnýrn ustanovenítn a předpisůnr. Práce neobsahuje
originální řešení vlrodr.ré pro patentové říZel]í.

K dLp1onové práci. rnám řadu pozIlálnek, dotazů resp' ttpozornění:
u1 připtlntink.v věcttého chcu.ukteru
Arrtol poLrŽívá lrarvardský styl citování. V prácije nrnolro odkazů na zdr.oj ,,Ar.ronvn-rus. or-rline.201Ó..
\' Seznamu potlŽilé literatury uvádí pouze jediný: ANoNYMUS' Analytická rr-retoda AES ICP. In:
ktery se !Šaktýká
sIideplqler'cz|otlline]' [cit' 2016-18-05]' Dostupné z: http://s]jdeplavcr.
'
zce1a odliŠnéprob1ematiky' Jedná se tedy o záyažlé poruŠeníautorského zákona - připonrínánl' Že
r'Prohlášení dip1omant uVedl
1iterámí pran-reny a infonnace, kteréjsem vyuŽil.jsou uvedeny
',Veškelé
\ \(/lJrnlr porr., itc litclattrrl -.
.len na oktaj: BčŽně se používá anglická vaf ial]ta .,Al]ollylnous.. v prácije však por-ržívána vÝhradně latinská
r'el ze .'Anonymus..' Ja\ý k tonlu rr.rěl autor dťrvod?
str' 48: Jrl<y r1,znlnr Lná prr.ní sloupec tabulky 9? Podobně str. 5l, tab. ll.

b)

piipontín ky Jórnúhtího charaktertt

:tiutžné,.

-

\'textu se odkazy na tabulky a obrázky r'yskytují;en v něliolika případech' r'šudejinde chybí:

l lidyŽ je v textu práce uveden odkaz na zdroj. nelze celé části pracíjiného autora přebírat bez rozmyslu:
str' 27: ,.Dalšínru sh]rrkovátlí a rťrstu velikosti částic sazí zabraňujídisperzanty v motorovém oleji. o nichŽ

...
bvlo pqedlérc'y-mlu
Autor znríněného článku Ing. J. Cerný, CSc. by se divil. jak lze z jelro č lánků pro laickou vcŤejrrost ( !), r. n ichŽ
popularizrt1e problematiku pa1iv a mazív. r'ytvořit ponlěrr-rě veIkou část dipIomové pr áce. Do DP rozhodně
nepatří formrúace převzaté pr ávě z těclrto publikací:
..Nejprve je třeba říci' Že.., ,,potorn se nestane nic moc špatného.. (str' 28)'
..''.vzh]ed rozhocltlě není příliŠvábný' TakoqÍ ole.] '.' v.ystraší neiednoho motoristu'.. (str' 29)'
.. Konec ie však neodvratný' ''. Před zadřenínr se nás rnotor ieště snažíupQzQlqi1..... (stl. 30). ..Tyto základní
itl1ornlace by rlěl znát kaŽdý. kdo často přicbází do stykrr s notory..(stť' 30)' ''Střední sIoŽky ber.rzinu r.r.ra.jí
někde u 360 .C..,
se nejp!-Ve l]a tell nornláIní a přirozený
bod var-u llěkde l<olen.r 110 .C'.'
''Podívejme
'']<ončí
způsob. o pronikání hor}oýcl-r spaltn .'' jsg6c-iiŽ zrliňoval v
'.'. (str. 31).
stÍ' 32; text lla 1éto Straně je převzatý, odkaz na zclroj je (stej ně j ako ve výše uvedenýclr citac ícl.r) por'rze
..(Č-er.ný. 20 1 6. online)... což neIze považovat za jednoznačnéurčen í zdI.oj e (v seznanlu pouŽité |iteratllry' j Sou
přitorl uveclerly čtyři Černéhopráce);

str' 39: obrázek 2 nerrí pi.evzat ze zdr.oje
.1Ó'+.'ch3

621irinStl-S' htrn:

a]e http://che miStrv. oregonState.edu/cotlISeS/ch3
',Anotlymus'. '...

ó

1

-

stl-.zl0: Henryho zákon z,ni takto: .,závislost rozpuStnosti plynu v kapalině najeho tlaku p při konstantní
k' p. kde x je rno1ární zlon.rek rozpuštěrróho plynu v roztoku a kje Henryho konstanta,
tcplotě:

x:

char.aktcr.istlcká pro dar-rý plyn''

-

rozhodně v něn Ilení rric o

Str. 49: TabulkLr 10 asi nevytvořil sáIn aLltor
du l šídrobn é př

iponl

fu

-

,'11129..;

proč se uvádí do odkazu

rra

zdroj?

Áy'

Dva poslední řádk}'anotace nejsou příliŠsrozumite1né, formuIace,,stanoveni bodtt vzplanutí v otevřenén] ke]ín]l(u
pot,ttoci Clevelanda'. postrádá smysl'
\I prácije nnolro chyb ve VětÍ]éintefpunkci (Str. l0. ] l' 14 (3x)' 15' 19,27,33' 41' 43' '16' 50' 54' 56' 5E' 63' 67' 69).
Str. 10: ,''''přístroje spectro FDM Q600FuelSniffel.. ktelý byl rredávno vyvinut.....jakje třeba interpreto\ at pojen]

.

..t'tcdárrro'.'''

str' l6; .'pro veInri nizké teplotyje Zapotřebi co neiřidŠíole.j' při vysokých teplotáchje nutný dostatcčně nosný filrn

]llaZi\'a. tedy l]ustÝ oleJ.. _ nejerlná se o l]ustotu oleje, ale ojeho viskozitu (,'hustý..není synonymum pro..viskóZní'.. byt'
se r'běŽnétrr v)''jadřováni tyto pojmy často zarněriuJí)'

.

Vztah} pro výpočty ani rovnice nejsou číslovány'

..HRDLICKA. Zdeněk' 1996. Autclnobilové kapalhy'Yyd. l. Praha: crada Prrblishning, ISBN 80-7169-332-4..
nepovaŽu.ji za vhodné pouŽít v tak velkém lozsahu pro diplonrovou práci (jedIrá se o útlou populár.ní přiručku).

Zc1toj

slť' 25126| odkaz

rra

stejný zdloj (Straka. 1986' s. 40) je uveden ve třecl] k|átkýclr odstavcích po sobě'

StI' ]9: ,.společnost Shell provádčla výzkum..... _ clrybí odkaz na or.iginálrrí zdroj.

StI

.11:

str'

5 ]:

Stl'' 58:

..lso 9001:2000 Systén1y manaŽerské kvality.. - ,,n]anagen]enttť.'
Crafje nutllo označovatjako obrázek.
.'...standaldy byly..' ponechárry odležet aby se zbavily'''.._ toje odborná terminologie?

Str' 59 a dále: psát odkaz Da zdroj ,,autor, 2016..k obr.ázkůrl, které prezentLr.jí výsledky vlastních experinentů' postrádá
smysL
St-' t'0: ..Pt't pollIedrr nr detailtteJsispektro':raí..'.. ...pcl.tl'ogrrln..'
P|ace |ovněŽ obsahuje stylistické nepřeSnosti. nevhodné formulace' neopravené překlepy či pLohřeŠky vůčipravidlům
poč ítačovét'vpog|afi e. např'

r'hladícíse od sebe for'rnálně lišíjendélkou
str' ]3:..chladícÍ účinnost..správnč,,chladicí..(přídavná.jménacňlaclící
sanlohlásk;, i.. význanlově vŠaktotoŽná nejsotl' a nenrohott se tedy zaměliovat); podobně St[' 35: ,.chladící směS'.;
st|' ].1: ..Lá1k}.. kte|é vylazně Zlepšuj í vlastnosti o1ejů, se nazýva.jí aditiva' Aditiva jsor'r chenrické přisady, které zlcpŠuji
vlastnosti olejů a plastických naziv'.. Dvě

\,ěty mají totoŽIrý význam (stačila byjedna);

str' l4: '.'''rra bázi MoS1 (sulfidu nrolybdeničitého)'''... v diplontovó práci stači uvést u takjednoduché sloučeniny bud.
názcv. nebo vzolec (neni nutllo uvádět oba);
Podobně sn.' 25: ..Průběh oxidace se skládá Ze tři fází): iniciace (početí, Zahájení), propagace (pokračováni)' - ter]]rinace

(ukončeni)..; str.42: ortogoná1ní (ko1nrý); str. 50: ,,Před začátken měŤení bylo potřeba piiStroj Zapnout..
\' DP neni vysvětlování běŽnýclr odborných ternlinťr a laboratorniclr postupů potřebné ani v]rodné;
Stt. 4ó: v DP chybí seznanr Zklatek' a tedy i vysvětleni zkratky DMSo (dirrretylsulfoxid);

-

st|' .l7' obr. 3: jednak chybí odkaz v textu, jednak by bylo náZornější dokumentovat zjištět]ou l,]motno5t váženého
předllětu (ne dísplej s bodnotou 0.00);
(např'
se. zda..... aj') je stylisticky nevhodné;
str- ól: Střídáni trpného rodrr a 3' os'j'č. se zájrnenem
',Posoudilo
',se..
naměřené hodl,}oty odbíhali '''..; str' 41:''Pracovníci, kteři plovádí validaci daných metod, b}' nrě]i !1]i!
sll.' 68:
'....
ac1ekvámi poznatky.....

-

raději nekomentL1i;

výsledků a porovnán i j ednotliVých nrěřeni instrumentální metodou FTIll. Spektrometlie i
_
49g4qy41qq nretodou stanovení bodu vzplarrutí.. stanovení bodu vzplanutíje rovněŽ instn]n]entáIní mgtoda;
rc|,i1 pocel neopraren1cIt pfek]epů. např'
5tl.' 69: ,.Na Zákiadě

stt

'

StI-.

,,Nepoltirní u.1l'1ir,4 nejsou pŤ!]!a!]Q]l4!y..:
nastat iteDlerrÝm štčpel]íl],t..;
24]
'.mťlžc
..nlaji rnenšÍ n]olekulu a větši odpQ!lQ!1..,.odpamost.,l
14..

str, l ó. 23: .'standaltnícl].. 5právně .'standa|dnich..;
(exlenl na )|r' l6:
'l| ''l: lť\l o r t.ktlzilniIrt indexrrje

'lrodný "

\l|.!|:\poIu:lJlorkaprácccitoraneIlaj'iádkuzdoIa'cjrnenujeŠelesolskj. lrikoIiŠeIeŠovál5lcjlry pickIep.c
vyskytr.r1e i na da1šíc1r nrístech textu)

-

ale arri Selešovská, jak je uvedeno v části PouŽitá literaturaI

stl' 35: '.V nově'jších plynových c]llo]nato granlech je moŽrré vzorek dávkovat'''.. chron]atogl aÍěch;
str' j7: .'\'jednotkách absom!9.. ná bý ,'absolbance..;
st|':16: ..N'Iotorová nafta F-54 bez příměsi

bioložkv.-'.. biosložky (|);

na několika rlístech práce _ za..viz..se nepíŠetečka;

str' 58: ..'.'před viastniÍ]l n]ěřením vzorku jqbylo nutné'''.., ,,Mřeni..;
..
st]-' 69: .,Tento příStrqi pracuiena
a řada dalšíclr.

VeIkó nrnoŽství těchto clryb poněI(ud SnižLIje rirroveň práce.

Prosim. aby diplomant r'diskuzi odpověděl na ty1o otáZky:
a) V experinrentální částijste por"lžíval vzork1' obsahujíci arn]ádní naftu bez biosloŽl<y. Je moŽné přístroj
Fuc1 Sni|fer pouŽívat pro zj išt'ováníobsahu nafty s biokolnponentou, která je ploŠrrě clodávána do
distribučn í sítě?

b) V}.světlete pojmy',kaliblace.. a''va]idace...
c) Kc str. 1 1: ..V raťinérríchse ... frakce Vlrodná

pro výrobu olejti uplavtlje fafinačnímipoclrody' při nichŽ
jako rlapř. síra..
V}'Svět]ete' proč se pŤi rafinaci odstraňtÚísirné sloučer-rily a V dalších fázích lii'roby se do základového
oleje přidávaj í aditiva, která obsahují siru'
na nlotorové oleje..' uclrování honovacích stop.._ vysvětIete, jaký význan nlá
ke str' l2:
'.PoŽadavky
új.rel sklonu Stop po honování' Proč se u lrorrovárrí vnitřních ploch válcťl poŽaduje, aby nástroj vytvořil na
povt.chtl |ronované plochy kříŽícíse stopy?
se odstl.aliujineŽádoucí nestabilrrí |átky.

d)

Zá,"ěr:

Drpiomant Manin Tes:rř pouŽil vhodné nretody řeŠenía prokázal jak odpovídajícíteoretické Zna|osti' tak
schoptlost a připravellost k experirlentálrlítll pracítl. Splnil v celóm lozsalru poŽadavky zadání a dosáhl výsledků,
ktelé mohou být ap1ikovány v praxi' Vzlrlederrr k výŠetlvedeným S](uteěnoSten] doporučuji předloŽenoLr
diplornovou pr-áci přijmout k obhajobě. Hodnotín ji znánkou
veInri clobře.

,/e

V Ceské Třebove 8' 6' 2016

i/ /

doc. RNDr,'{'aťos1ava Macha1íková' CSc.

''3

