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1. Problematika práce
Diplomová práce se zabývá stacionárním prouděním a chlazením. V tomto smyslu představuje tzv.
"coupled field", spojuje v sobě řešení dvou fyzikálních problémů - rozložení 3D pole rychlostí
(vektorové pole) a řešení teplotních toků a následného 3D pole rozložení teplot (skalární pole). Práce
má velmi úzkou návaznost na praxi, její zadání vzniklo v komerřní firmě. Práci lze hodnotit jako
středně náročnou, právě s ohledem na spojení dvou fyzikálních problémů.

2. Dosažené výsledky
Student se zabýval optimalizací procesu chlazení z hlediska dosažení maximálního chladícího
výkonu. Předmětem vyšetřování byla poloha chladiče. Dosažené výsledky určují optimální polohu
(natočení) chladiče. Dále se student zabýval též tvarovou optimalizací a navrhl konstrukční úpravu
chladiče s cílem zvýšit chladící výkon. Výsledky lze označit za velmi přínosné pro výrobce techniky.

3. Původnost práce
Práce obsahuje úvodní popisné pasáže, dále pasáže, popisující teoretické pozadí (formy vedení tepla
apod.), pasáže, popisující měření teploty a konečně vlastní část textu, vztahující se k počítačovému
modelování. Rozsah jednotlivých kapitol je přiměřený. Teoretické pasáže jsou převzaté z literatury,
jež je správně citována. Hlavní část práce, zaměřená mna počítačové simulace, je zcela původní.

4. Formální náležitosti práce
Práce neobsahuje závažné formální nedostatky. Grafické provedení má velmi dobrou úroveň. Rovněž
jazyková stránka je velmi dobrá. Oponent nenašel v textu žádné jazykové chyby.

5. Dotazy na studenta
Bylo do výpočtu chlazení zahrnuto šíření tepla vyzařováním (radiací) ? Pokud ne, proč, a za jakých
okolností by toto bylo nezbytné.

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená práce je velmi komplexní, pojednává nejen o samotné podstatě řešeného problému, t.j. o
počítačové simulaci. Jsou zde přiměřeně podrobně rozebrány všechny související problémy. Práce
svědčí jak o velmi dobrých inženýrských schopnostech studenta, tak o schopnosti nastudovat a
prezentovat související problémy.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“.
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