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Celkové zhodnocení práce a hlavní připomínky:

Hlavním cílem diplomové práce pana Bc. Josefa Walka bylo zhodnocení
charakteru proudění
taveniny oceli v mezipánvi metodou numerického modelování. Diplomant
se proto logicky ve své
diplomové práci zaměřil na teoretické základy plynulého odlévání oceli
s důrazem
na mezipánvovou metalurgii, metody numerického modelování
a rozbor příspěvků zahraničních
autorů, kteří se věnovali optimalizaci uspořádání vnitřního objemu mezipánve
z důvodu zlepšení
rafinačníchdějů' Vlastní modelové studium proudění taveniny v mezipánvi
bylo realizováno
v software ANsYs Fluent. Diplomant ověřil tři geometrická
uspořádání vnitřního objemu
mezipánve s modifikací dopadového místa a pozice stínicítrubice. Výsledky
mají praktický dopad
a budou využita v provozních podmínkách'
Práce je zpracována v rozsahu 5B stran včetně obsahu a Seznamu literatury,
obrázků a tabulek,
odkazuje na 22literárních zdrojŮ (z toho B ve světovém jazyce). V práci je
zařazeno 69 obrázků,
3 tabulky. Členěnía obsah diplomové práce plně odpovídá zadání. Diplomová
práce má logickou
strukturu a kapitoly na sebe navazují. Kvalitu diplomové práce místy snižuje
kolísavá jazyková
úroveň některých pasáŽí, zejména převzatých z cizojazyčné literatury'
Z pohledu vedoucí diplomové práce oceňuji

zejména diplomantůV systematický a po počátečním
váhání nakonec i samostatný přístup k řešení zadaného tématu. Zvlášťpozitivně
lze vnímat
i pečlivost, s kterou přistupoval k dílčímetapám zpracovánídiplomové práce.

V

závěru hodnocení

diplomové práce lze konstatovat, že student prokázal schopnost
samostatného řešení zadaného tématu v souladu s požadavky Studijního
a zkušebního řádu pro
studium v magisterských studijních programech VšB - TU ostrava, a proto
doporučuji diplomovou
práci k obhajobě.
otázky k obhajobě práce (v posudku oponenta je nutno vyplnit):
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