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Autorka práce se zabývá hodnocení vybraných místních ztrát v potrubí pomocí numerického
modelování a porovnáním dosažených výsledlcu s qýsledky ýzíkáLniho modelování a
standardně použív aný ch 1ýpočetních váahů.

V první části práce (kapitola 2) je uveden obecný popis ustáleného tlakového proudění
v potrubí se zaměřením na stanovení místrrích ztrát pomocí standardních metod uváděných
v odborné literatuře. V kapitole 3 jsou popsany teoretické základy matematického modelování
izotermického ustáleného pohybu nestlačitelné kapaliny, včetně popisu možného
numerického řešení. Obě kapitoly jsou zpracovány přehledně, srozumitelně a s odkazy na
literaturu a podklady použité při zpracování teoretické části práce.

V rámci praktické aplikace (kapitola 4) výše popsaných výpočetních postupů bylo pomocí
programového systému ANSYS opakovaně (celkem cca 90 odladěných výpočetních variant)
modelováno náhlé zužení a rozšíření pruřezu a kónické zužení a rozšíření průřezu. Výsledky
vybraných variant jsou zde podrobně komentovány a přehledně graficky a tabelárně
dokumentovány.

V kapitole 5 uvádí autorka rozsáhlý přehled výsledků jednotlivých numericky řešených
variant, jejich porovnání s výsledky fyzikálního modelu (pro jednu variantu) a s výsledky
stanovenými pomocí standardně používaných výpočetn ich vňah:ů.

V poslední kapitole práce shmuje autorka dosažené výsledky, naznačuje možné příčiny
nesouladu mezi výsledky některých numericky, standardně a fyzikáIně zjištěných hodnot
rtt átov ý ch součinite l ů.

Předkládanou bakalifiskou práci hodnotím velmi kladně, jako precizně a systematicky
zpracovanou. K práci miám následující náměty k zapracovaní v případě budoucího rozšíření
např. v rámci diplomové práce.

o Domnívám se, že nebyly uspokojivě objasněny rozdíly mezi výsledky jednotlivých
metod. Autorkou uváděné předpoklady (hustota výpočetní sítě, nedostatečná délka
sirnulované oblasti, atd., vliv použitého qýpočetního modelu) by bylo žádoucí ověřit
pomocí vícekriteriál ní citlivo st ní analý zy .

o DalŠÍm směrem výzkumu by mohlo byt provedení rozsáhlejšího souboru fyzikálních
měření, případně zajištění qi,sledků dříve provedených vhodných .qýzkumů, následné
numerické modelování za stejných výchozích předpokladů, kalibrace matematického
modelu na výsledky fyzikálních výzkumů, porovnání s výsledky standardních
výpočetních vztahů, atd.

o Bylo by vhodné sjednotit terminologii a použité metody nazývat unikátně v celé práci
- vjednotlivých kapitolách jsou použivány termíny: ýzikálni měření, fyztkáIní
výpoČty, matematické modelování, numerické modelováni, klasická metoda, podle
literafury, apod. Na přesnost v}sledků nebude mít terminologická čistota vliv, avšak
usnadní orientaci v textu a zpřehlední qýsledky práce.



. v kapitole 6 autorka popisuje hodnoty součinitele místních zttát a udává absolutní
hodnotu řádově 27 - 3a, což je hodnota nezvykle vysoká, Prosím o vysvětlení v rámci
obhajoby.

Přes uvedené drobné nedostatky práci hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě, i
k dalšímu rozptacov ání.
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