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ll, HoDNocENÍ JEDNoTllVÝcH KRlTÉRlí

ladání náročnější
Hodnocení náročnosti zadóní závěrečné prúce.

Zadání práce je dle mého názoru náročnější, neboť vyžaduje zna|osti jak z aerodynamiky, tak i numerického modelování

Splněnízadání splněno
Posudte, zdó předloženó závěrečná práce splňuje zodání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je prdce oproti zadání rozšiřena. Nebylo-|i zadóní zcela splněno, poku,te 5e posoudit zóvdžnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
předložená žcela solňuie zadání-

Formální a jaryková úroveň, rozsah práce A - výborně
Posuďte spróvnost použIvóní íormólních zópisů obsažených v práci. Posuďte typografickou o jazykovou strúnku.
Formální, jazyková i typografická úprava je na velmi dobré úrovni a odpovídá požadavkům kladeným jak na závěrečné práce,

tak ina odborné zoráw.

Zvolený postup řešení Wnikající
Posuďte, zda student zvolil spróvný poítup nebo metody řešení.

Zvolený postup řešeníje správný, neboť postupuje podle zvyklostí od validace v,ýpočetního softwaru použitého pro další
simulace, testování různých turbulentních modelů a numerických schémat až po analýzu získaných výsledků. Rovněž tak
paíametri€ká studie tvaru jednotliv,ých vaťiant Gurneyho klapek a jejich vliv na proudové pole a aerodynamické součinitele

Odborná úroveň A - výborně
Posudte úroveň odborno'ti zóvěrečné próce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.

Odborná úroveň předkládané práce je na velmi dobré úrovni a plně odpovídá požadavkům kladeným na závěrečné práce.

student Wužil získaných zna|ostí a správně aplikoval jak v,ýsledky z odborné literatury. RoVněž také správně aplikoval
data oro validaci v,ýoočetních simulací.

Výběr zdrojů, korellnost citací A _ výborně
vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a wužívóní studijních mate álů k řešení závěrečné próce. charakterizujte výběr
pramenů. Posuďte, zdd student wužil všechny relevantní zdroje. ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řódně odlišeny od
vlostních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bíbliograJícké citace úplné o v souladu s citačními
zvyklostmi d normami.
V předkládané práci je citována Většina zásadních a relevantních zdrojú odkazujících na práce v této oblasti s jasným

označením jednotlivých zdrojů a jejich odlišením od vlastních závěrů, Nedokáži relevantně posoudit Vlastní aktivitu §tudenta
získáván í iednotlivých zdroiú, nicméně z citací|e zřeimé, že

!/z

neboť snižuie náročnost
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Další komentáře a hodnocení
vyjódřete se k úrovní dosožených hlavních uy'sledkú závěrečné próce, např, k úrovni teoretiďých výsledků, nebo k úrovni a

íunkčnosti technického nebo programového vwořeného řešení, publikačním uy'stupům, experimentálni zruČnosti apod.
vložte komentář

lll. cEtKovÉ HoDNocENí, oTÁzKY K oBHAJoBĚ, NÁVRH KtAslFlKACE

Shrňte aspekty zóvěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uved?e případné otózky, které by
měl student zodpovědět při obhojobě závěrečné práce před komisí.

Student řešil zadané téma správným postupem a prokázal schopnost řešit inženýrské Úkoly na velmi dobré Úrovni.

Dosažené výsledky, jsou velmi přínosné pro další rozvoj a může jich být využito pro zadánídalších diplomoWch Či

disertačních prací. Velmi kladně hodnotím Využití parametrické studie pro selekci nejpříznivějŠÍ geometrie

k dalšímu využití.

Nebyl bych tak kritický k přesnosti modelováníturbulence pomocíturbulentních modelŮ, neboť se domnívám, Že

většívliv na turbulentníjevy má 3D efekt, ktení nemůže b,ýt zachycen pomocí 2D simulací, Nicméně nároČnějŠÍ 3D

výpočty s podrobnou analýzou by přesáhly požadavky kladené na tuto práci.

V jakých dalších oborech či průmyslovrl,ch aplikacích byste viděl možnost aplikování např. aktivní Gurneyho
klapky?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum:7.9.2018 Poapir, 'lp/*L

2/z


