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1. Dosažené výsledky
Student se ve své práci zabývá tématem, které je v praxi průběžně řešeno, neboť je jedním ze způsobů
optimalizace provozu tepelných turbín. Přínos jeho práce je v tom, že aplikuje využívání moderních
modelovacích programů. Vyplňuje absenci ve znalostech modelování vlivu mezní vrstvy u
turbulentního proudění axiálních difuzorů parních turbín. Práce má tedy praktické použití pro
projektanty těchto zařízení. V diplomové práci jsou uvedeny všechny podklady k tomu, aby výsledky
mohly být použity při praktické rekonstrukci výstupní části turbín.

2. Problematika práce
Student měl za úkol vypracovat projekt s 3D numerickým výpočtem proudění v modelu axiálního
výstupního hrdla turbíny ŠKODA s následným porovnáním s 3D výpočty stejného typu hrdla na díle.
Jedná se o téma aktuální a navazuje na požadavky současné energetiky z pohledu zvyšování účinnosti
tepelných turbín. Téma přesahuje dosavadní nabyté znalosti studenta v navazujícím magisterském
studijním programu a jeho zpracování si vyžádalo značné časové zatížení jak při studiu potřebné
technické literatury, tak i při konzultacích s pracovníky výrobního závodu.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student pracoval samostatně, využíval jak znalosti ze studia oboru, tak i  informace z odborného tisku
českého i zahraničního. Často konzultoval s vedoucím práce, ale především s odborníky výrobního
závodu, kde dojížděl. Z tohoto pohledu je jeho postup příkladný.

4. Formální náležitosti práce
Z hlediska struktury a řazení jednotlivých částí je práce zpracována logicky a je úplná. Proti formální
stránce diplomové práce nemám výhrady. Je zpracována přehledně a nadstandardně vzhledem ke
znalostem a technickým dovednostem studenta. Nedostatky gramatické nechávám bez povšimnutí,
neboť na kvalitu práce nemají naprosto žádný vliv.

5. Dotazy na studenta
Dotaz, který bych chtěl zodpovědět se týká spíše odborných znalostí studenta, a ne nedostatku v
práci.
V práci řešíte ofukování stěn difuzoru při modelování vzduchem. Jakou parou bude tato plocha
ofukována ve skutečném provedení?

6. Celkové zhodnocení práce
Student splnil požadavky, kladené na vypracování diplomové práce. Prokázal dostatečné znalosti i
stupeň samostatné vědecké práce a doporučuji aby svou práci obhajoval před komisí pro státní
závěrečné zkoušky. Hodnotím ji známkou - výborně -.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 19.05.2014 doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.


