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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: Stanovení pracovního rozsahu a účinnosti vodního trkače 

Autor práce:  Bc. Jakub Růžička 

Oponent práce: Ing. Daniel Himr, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce je zaměřena na vodní trkač a jeho praktické použití na skautských táborech. V úvodu je 

proveden krátký průzkum možností využití tohoto druhu čerpání, následuje popis teorie šíření 

vodního rázu v potrubí a principu funkce trkače. 

Autor navazuje na svoji bakalářskou práci. Navrhl několik konkrétních konstrukcí, u kterých 

kladl důraz na minimální výrobní náklady a obtížnost sestavení. Trkače s dimenzí ¾“, 1“ a 5/4“ 

pak otestoval v laboratoři a stanovil jejich průtokovou a účinnostní charakteristiku. 

Praktické rady kam, jak a kdy lze umístit trkač do vodního toku a jakým způsobem má být 

provozován jsou následovány numerickým výpočtem proudění ve vtokovém objektu. 

Závěr práce je věnován provozním zkušenostem z instalací na konkrétních lokalitách. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Práce vzbuzuje rozporuplné pocity. Teoretická stránka je na velmi špatné úrovni. Teorie 

vodního rázu je popsána nejasně a místy dokonce chybně, podobně se lze vyjádřit i o 

numerickém modelování proudění ve vtokovém objektu. Pravděpodobně za to může 

nevhodně zvolená literatura. Kdyby autor čerpal z více zdrojů, tak by jistě nesrovnalosti 

odhalil. 

Praktická stránka práce týkající se konstrukce trkače, laboratorního měření a nasazení na 

konkrétní lokalitě je na mnohem lepší úrovni. Je z ní zřejmá silná motivace autora a 

pravděpodobně i lepší pochopení problematiky. 
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Z hlediska grafického zpracování a jazykové úpravy je práce na dobré úrovni, některé pasáže 

by si však zasloužily nějaký obrázek nebo schéma navíc. Týká se to zejména popisu vodního 

rázu, kde z absence obrázku vyplývá nejistota ve znaménkové konvenci a chyby ve vysvětlení 

jednotlivých fází šíření tlakové vlny. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Práci bych vytkl zejména následující: 

V anketě chybí definice kontrolní skupiny. Není zřejmé, jaké tábory byly osloveny, kde se 

nacházejí, jak jsou velké a podobně, takže obecně výsledky nelze přenést na celorepublikové 

měřítko. 

Srovnání jednotlivých technik dopravy vody je diskutabilní a je z něj zřejmá jistá zaujatost 

autora.  

Popis jednotlivých fází vodního rázu je neúplný. Fáze jsou ve skutečnosti čtyři nikoliv dvě, jak 

uvádí autor. 

Rovnice (3.11) je bez bližšího komentáře chybná. 

Při odvození pohybové rovnice uvádí autor pojem „tlaková čára“, který však blíže nevysvětlí. 

Dále uvádí, že největší ráz vzniká na začátku potrubí, ale přitom výtlačné potrubí umisťuje na 

jeho konec. 

V rovnici (3.15) vystupuje gravitační zrychlení a měrná hmotnost, ale příslušné symboly jsou 

definovány až mnohem později, což čtenáře zbytečně mate. 

U rovnice (3.20) nelze prohlásit, že hydrostatický tlak je roven výšce „h“. To není pravda. 

V celém matematickém odvození vodního rázu je nejasná znaménková konvence. Jakým 

způsobem je definován úhel sklonu potrubí? 

Rovnice (5.1) a (5.2) jsou psány jako implicitní, což nemůže být pravda. Průtok nemůže být 

počítán z objemu a času, které jsou zároveň závislé na průtoku. 

Při popisu principu práce vodního trkače by bylo vhodné uvést obrázek. 

Není zdůvodněno, proč by mělo být přívodní potrubí 100x až 1000x delší než je jeho dimenze. 

Navíc nelze říct, že čím delší potrubí, tím větší je vodní ráz. Délka potrubí hraje jistou roli, ale je 

třeba ji dát do souvislosti s rychlostí zvuku, třecími ztrátami a rychlostí zavírání trkacího 

ventilu. Důležitá je však maximální možná rychlost proudění v přívodním potrubí. 

Při popisu třecích ztrát ustáleného proudění by bylo vhodné vykreslit Moodyho diagram, nikoli 

se na něj jen odvolat. Vykreslení velikosti třecích ztrát v závislosti na délce potrubí je zbytečné, 

nedává žádnou přidanou informaci k chování systému. 

Nikde v celé práci se nevyskytuje Žukovského rovnice, přitom je klíčová pro pochopení 

principu čerpání a, vzhledem k charakteru práce, je mnohem důležitější než odvození rovnice 

kontinuity a hybnosti pro jednorozměrné proudění. 

V rovnicích (5.10) a (5.11) nejsou definovány symboly h2 a p1. Ve výpočtu nejsou zahrnuty 

ztráty filtrační tkaniny na vstupu do potrubí. 

Obrázek 5.10 nedává smysl. Ze vztahu pro výpočet délkových ztrát (5.6) vyplývá, že čím větší je 

dimenze potrubí, tím menší jsou ztráty, ale v grafu je uveden pravý opak. 

U obrázků 5.12 až 5.14 je uveden chybný popisek. V grafech nejsou zobrazeny ztráty, ale 

průtok v závislosti na převýšení. Křivky teoretického průtoku budou pravděpodobně chybné. 

Vůbec nebyl zkoumán vliv kapacity tlakové nádoby (množství vzduchu v tlakové nádobě). 

V kapitole modelování je uvedeno, že simulace proběhla pro neviskózní kapalinu. Vzhledem 

k tomu, že viskozita definuje rychlostní profil, musím konstatovat, že výsledky jsou 

nepoužitelné. 



Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

3 / 3 

Při popisu rovnic, na nichž je simulační model postaven není vysvětlen pojem „volume 

fraction“. Eulerovy rovnice (7.3) jsou v rozporu s Eulerovou rovnicí (3.16). 

Vstupní okrajová podmínka konstantního tlaku v celém průřezu je chybná. Lze předpokládat, 

že tlak poroste s hloubkou. 

Počáteční podmínka musí být rychlost a tlak v celém objemu, nikoli jen „ hydrostatický tlak na 

určité ploše“, jak je uvedeno v textu. 

 

U obhajoby by mělo být zodpovězeno: 

Jak se šíří rázová vlna v podélném řezu potrubí? Jaká je spojitost mezi okamžitou rychlostí a 

tlakem? (Vodní ráz v uvedeném systému má 4 fáze, které se periodicky opakují). 

 

Za jakých předpokladů lze považovat rovnici (3.11) za správnou? 

 

Jakým způsobem se navrhuje potřebný objem tlakové nádoby? 

Závěr: 

V práci se vyskytuje celá řada nejasných nebo chybných informací a závěrů, a pokud by byla 

omezena pouze na teoretickou část, hodnocení by bylo horší. Vzhledem k praktické části a 

úspěšnému nasazení trkače na konkrétních lokalitách doporučuji práci k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: E / 3 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


