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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne: -

Téma diplomové práce: Modelování rychlosti laminárního hoření

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Jaromír Piesch

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomové práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Předložená diplomová práce má jasnou strukturu. Úvodní část seznamuje čtenáře se

základními pojmy z oblasti rychlosti hoření a struktury plamene. Tato část je pak přehledně
doplněna experimentálními a výpočetními metodami určování rychlosti laminárniho hoření.
Informace z obou částí jsou úplné pro správné pochopení výstupů numerických simulací ve
výsledkové části. Předloženou diplomovou práci hodnotím z hlediska struktury, návaznosti
jednotlivých částí a úplnosti jako výbornou.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Předložená diplomová práce se týká poměrně obtížného tématu matematického

modelování. Diplomant byl nucen pochopit a úspěšně zvládnout veškeré principy použitých
modelů a postupy výpočtů včetně jejich vyhodnocení. Veškeré provedené výpočty svědčí o
výborném zvládnutí této problematiky. Jako velice hodnotné bych chtěl vyzdvihnout precizní
provedení výpočtů přehledně doložených v tabulkách v přílohách práce. Numerické výpočty
k jednotlivým diskutovaným modelům jsou průběžně přehledně komentované a dokumentují
výborné zvládnutí rozsáhlé problematiky. Srovnání výpočtů s daty publikovanými v odborné
literatuře jsou citlivě ilustrované obrázky. Dosažené výsledky modelování rychlosti
laminárniho hoření, zejména použití detailních kinetických mechanismů ukazují, že použitou
techniku bude možné dále rozvíjet a využít v dalších studiích vybraných paliv.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
K práci nemám žádné kritické připomínky.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Na základě uvedené literatury a studia výsledků vědeckých kolektivů zabývajících se

modelování rychlosti laminárního hoření uhlovodíků lze konstatovat, že se jedná o ucelený
přehled hned několika experimentálních technik a modelů reakčních mechanismů. Proto se
domnívám, že celý proces optimalizace těchto modelů a jejich validace svým způsobem
poskytuje originální data a nové poznatky.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Použitá literatura zahrnuje 30 titulů a jedná se jak o monografie, tak časopisové práce a

obsahuje i manuály k použitým modelům detailních kinetických mechanismů. Domnívám se,
že uvedená literatura je svým rozsahem, výběrem a využitím dostatečná pro potřeby vlastní
diplomové práce.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Formální stránka diplomové práce je na velmi vysoké úrovni. Chtěl bych pochválit velice

dobrou úroveň vyjadřování z hlediska jazykového i stylistického. Dojem poněkud kazí
cizojazyčné popisy z použité literatury v obrázcích, celkově to však neeliminuje jinak výborné
hodnoceni

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Diplomová práce Bc. Jaromíra Piesche výborně doplňuje sérii prací věnovaných

problematice kombinovaných modelů chemické kinetiky a jluidní dynamiky pro simulaci
procesů čistšího spalování řešeného katedrou Požární ochrany, Fakulty bezpečnostního
inženýrství, Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava. V kontextu tohoto výzkumu
lze práci prakticky využít k lepšímu pochopení charakteristik spalovacích procesů na základě
kombinovaného přístupu matematického modelování systémů jednoduché konfigurace a
referenčních paliv. Výsledky práce můžou sloužit jako dobrý výchozí bod, který lze snadno
rozvinout k publikačnímu zhodnocení vynaloženého úsilí.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
K diplomové práci nemám další připomínky.

K obhajobě studentovy pokládám otázku:

Může student provést "jednoduchý" popis 2S-CM2 (2CM) dvou-krokového mechanismu
spalování metanu?

10.Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

Práci hodnotím jako výbornou

V Ostravě dne 9.5.2013
Podpis oponenta


