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Cílem diplomové práce bylo hodnocení vlivu drsnosti dna nádoby na hodnotu součinitele
lýoku, respektive na kapacitu v}tokového otvoru při předpokladu ustálenóho proudění.

Diplomant v úvodní části definuje řešený problém a popisuje vstupní předpoklady. Dále se

zabývá rozborem dostupné odborné literatury k danému tómatu a vyhodnocuje a porovnává
ilýsledky dosažené pro řešenou úlohu pomocí výpočetních vztahů v uvedenó literatuře.

V nejobsáhlejší části práce popisuje diplomant provedené fyzikální experimenty a jejich
vyhodnocení, V LVV VUT v Bmě byla provedena série měření, během kteých byl v měrné
nádobě fixních parametrů (průměr otvoru ve dně 60 mm) testován vliv materiálu, respektive
drsnosti dna nádoby na v|tokové charakteristiky. Pro simulaci drsnosti dna byl použit hrubý
smirkový papír akamenivo s velikostí zrnaL až25 mm. Výsledky měření diplomant posuzuje
ve vztahu k výsledkŮm dosaženým podle výpočetních váahů platn}ch pro hladké stěny a dno
nádoby, vyhodnocuje závislost součinitele v}toku na hodnotě Reynoldsova kritéria, velikosti
(pruměru) zrnazdrsnělóho dna, nebo na poměru velikosti zrfla apruměru otvoru.

V závěrečné kapitole diplomant shmuje dosažené l]sledky a naznačuje možný směr
dalšího qýzkumu.

Diplomovou práci hodnotím jako precizně provedenou, sjasn;fun vymezením řešeného
problému, detailním popisem řešení a vyhodnocení a srozumitelným shmutím závěŇ. Práce
je relativně obsáhiá (celkem 76 stran), kladně hodnotím í jazykové zpracovžní a ucelenost a

souvislost textu.

Pro další publikační doporučuji při popisu jednotliqých v,ýsledků důsledné popisování
všech výchozích předpokladů. Např. v textu nad grafem 4.6 je uveden rozsah výsledných
hodnot součinitele v}toku, kteqý však neodpovídá zobrazeným hodnotám. Konzultací
s vedoucím DP bylo zjištěno, že v textu jsou popisovány hodnoty aproximované funkční
závislosti. Obdobné nepřesnosti lze v práci nalézt na více místech, na výsledky, nebo na
celkové hodnocení však nemají vliv.

Bylo by vhodné, pokud by diplomant mohl během obhajoby zdůvodnit, nebo alespoň
podrobněji komentovat qýsledky jeho experimentů, podle kterych dosahuje hodnota
součinitele výoku maxima cca při pruměru zrnazdtsnélého dna 1 mm.



Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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