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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Předmětem práce je určení  tlakové ztráty (Δp – Q charakteristiky) přírubového filtru 

D71 118 540 DN40 L=200 firmy ARMATURY Group a.s. s různým typem filtrační 

vložky. Práce zahrnuje jak část experimentální, tj. měření tlakové tráty filtru na vodní 

trati v laboratoři N108 v závislosti na průtoku, tak i část výpočtovou, kdy byly 

charakteristiky Δp – Q pro jednotlivé varianty filtrační vložky určeny pomocí 

numerického modelování 3D proudění. S tím souvisí definice filtračního sítka jako 

porézního prostředí. Téma je aktuální s úzkou návazností na praxi. S rozvojem 

výpočetní techniky je numerické modelování stále více využíváno k predikci parametrů 

hydraulických prvků a jejich případné tvarové optimalizaci. Zadání patří k obsahově 

i časově náročnějším, předpokládá dobrou znalost jak v oblasti mechaniky tekutin, tak 

i v oblasti numerického modelování. 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Diplomant splnil všechny body zadání v části teoretické i praktické. Prvá část práce je 

zaměřena na teoretická východiska, která byla použita pro řešení daného problému. 

Zahrnuje definici místních ztrát v potrubí a jejich měření, základy CFD modelování 

včetně použitých bilančních rovnic a modelu turbulence. Je uveden popis porézního 

prostředí a možnosti jeho zadání v ANSYS-Fluent. V další části práce je popsána 

experimentální trať s použitými prvky a metodikou měření. Výsledky měření jsou 

vyhodnoceny v programu Excel. Na experiment navazuje řešení pomocí 3D 

numerického modelování proudění ve filtru bez sítka a s různým typem filtrační 

vložky. Výsledky obou přístupů při vyšetření Δp – Q charakteristik jsou porovnány a 
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v závěru je pak provedeno jejich zhodnocení. Aplikované postupy při řešení úlohy i 

získané poznatky diplomantem jsou využítelné  v technické praxi. 

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Student pracoval aktivně a samostatně, se zájmem o danou problematiku. Využíval 

pravidelných konzultací, zadané úkoly plnil v termínu. Při zpracování diplomové 

práce zvládl teoreticky i technicky náročnou problematiku numerického modelování 

vícerozměrného proudění. Provedl řadu výpočtů, jejichž výsledky jsou přehledně 

porovnány v tabulkách a jsou doplněny grafickým vyhodnocením rychlostního a 

tlakového pole. Při práci využíval manuály Fluentu v jazyce anglickém, doporučenou 

literaturu vhodně použil ke zpracování teoretických východisek.   

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Předložená diplomová práce je napsána přehledně v rozsahu 85 stran, zpracování 

práce je v souladu se směrnicí  FS_SME_05_003. Práce je členěna do 8 kapitol, devátou 

kapitolou je závěr. Přehled použité literatury obsahuje 31 odkazů na literární a 

internetové zdroje. Po formální i jazykové stránce je diplomová práce na velmi dobré 

úrovni, je přehledná, grafickému zpracování obrázků, grafů a tabulek věnoval student 

velkou pozornost. Práce je napsána s minimálním počtem chyb a překlepů.  

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

V čem vidíte hlavní příčinu odlišnosti výsledků získaných měřením a numerickým 

modelováním (bez síta a síto 3)? 

Bylo by možné pro tuto úlohu použít také model LES a za jakých předpokladů?  

V čem se metoda LES liší od přístupu RANS? 

Jak je definována intenzita turbulence?  

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

Diplomant splnil beze zbytku zadání diplomové práce, což svědčí o jeho dobrých 

teoretických i odborných znalostech. Ke zpracování diplomové práce přistupoval  

odpovědně,  systematicky a cílevědomě.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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