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1. Dosažené výsledky
Studentka se v úvodní části zabývala charakteristikou fyzikálních vlastností. Dále charakteristikou
měření rychlosti, průtoku a tlaku. Dále definuje třecí a místní ztráty při proudění. V praktické části
navrhnula a sestavila vodní trať, kdy měřila tlakový spád a průtok pro různé polohy nastavení
kulového kohoutu. Výsledky měření zpracoval pomocí tabulek a grafů. Problematika práce může být
využita v rámci laboratorního cvičení předmětu Mechanika tekuti. V práci se studentka mohla
zaměřit i na vyhodnocení ztrátového součinitele kulového kohoutu pro různé polohy nastavení.

2. Problematika práce
Studentka realizovala měření tlakového spádu a průtoku kulového kohoutu v různých polohách na
vodní trati a následně vyhodnotila charakteristiku. Studentka navrhla a sestavila měříci trať k zapojení
kulového kohoutu a příslušných měřidel tlaku a průtoku. Následně realizovala praktické měření, které
zpracovala a vyhodnocovala. Práce byla časově náročná, jelikož studentka realizovala praktické
měření, které následně zpracovala a vyhodnocovala. K náročnosti bych poukázal, že v práci
převažuje teoretická část nad praktickou, což bych předpokládal spíše v opačném poměru. Zároveň v
teoretické části bych uvítal více informací o měření charakteristik např. průmyslových armatur jako
ventily, kulové kohouty a další.

3. Přístup studenta k řešení práce
Studentka svědomite rešila svojí bakalárskou práci a aktivně využívala konzultací k vypracování
ročníkového projektu, bakalářského projektu a samotné bakalářské práce. V rámci konzultací
navrhnula a sestavila měřící trať a pod dohledem realizoval praktické měření, které následně
zpracovala a vyhodnotila. Více bych od studentky ocenil rozšíření praktického měření např. o měření
průtoku pomocí jiných měřidel, které jsou k dispozici na katedře. Dále se studentka mohla zaměřit na
vyhodnocení ztrátového součinitele měřeného kulového kohoutu.

4. Formální náležitosti práce
V práci jsem shledal některé pravopisné chyby. Přesto je práce přehledně a logicky členěna do
jednotlivých kapitol. Zpracování výsledků pomocí grafů a tabulek je přehledné a čitelné. Práce je
zpracována dle níže uvedeného dokumentu (FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové
(bakalářské) práce“).
dva krát defunujete statický tlak, dynamický tlak a celkový tlak - jednou na straně 17 a pak na straně
18.

5. Dotazy na studenta
a str. 13 - se zmíňujete o cloně, co představuje cejchovní charakteristika clony? a jakým způsobem by
jste realizovala cejchování clony
vysvětlete pojem "rychlý tlak" na straně 18?
vysvětlete pojem "zklidnění proudu" na straně 18?
jak daleko mají být umístěny odběry tlaku před a za měřeným prvkem?
na obr. 6.6 jsou popisky "tlakový snímač 1, tlakový snímač 2, diferenční tlakový snímač" objasněte ?
jaké je konstrukční provedení čerpadla WILO?

6. Celkové zhodnocení práce
Studentka se orientuje v problematice měření charakteristiky kulového kohoutu při proudění vody na
vodní trati. Využila svých dosavadních teoretických znalostí a prokázala dobrou orientaci v literature.
Práci doporučuji k obhajobe.
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