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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití CFD při optimalizaci cirkulace vody v plaveckých bazénech 
Jméno autora: Roman Adaiguzhiyev 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra hydrauliky a hydrologie - K141 
Oponent práce: Ing. Tomáš Kašpar 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky - K142 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autor práce se měl seznámit s problematikou hydrauliky cirkulace vody v plaveckých bazénech a pokusit se vyřešit 3D 
simulaci proudění vody na dané téma. Z toho důvodu, že se zásady matematického modelování probírají v magisterském 
studii v rámci předmětu Hydraulika 3 (141HY3V), hodnotím zadání práce jako náročnější.      

 
Splnění zadání splněno s většími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Autor se podle zadání měl věnovat celkem třem úkolům: 1) Seznámit se s problematikou hydrauliky proudění v plaveckých 
bazénech, 2) prověřit možnosti 3D matematického modelování proudění vody v plaveckých bazénech, 3) pokusit se o 
optimalizaci vtokových a odtokových míst pomocí 3D matematického modelu proudění.  
První úkol je splněn v úvodní části práce, kde se práce věnuje obecné problematiky hydrauliky a hygienického zabezpečení 
v plaveckých bazénech. Autor také uvádí problematiku tzv. „mrtvých zón“.  
V práci zcela chybí rešerše na téma vhodnosti matematického 3D modelování proudění vody v plaveckých bazénech (úkol 
č. 2), také nejsou zmíněny používané metody vyhodnocení mrtvých zón a zpětných proudů.   
Dále se autor v práci pokusil o optimalizaci vtokových a odtokových míst s minimalizací mrtvých zón a zpětných proudů. 
Autor použil jako kritérium hodnocení maximální rozdíl rychlostí v jednotlivých příčných řezech. Z práce není zřejmé, zda 
se tato metoda běžně k hodnocení používá, nebo je navržená autorem. Úkol č. 3 je tak splněn s částečnými výhradami.  
    

 
Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Autor se v praktické části věnuje 3D matematickému modelování proudění vody v plaveckém bazénu a snížením mrtvých 
zón a zpětných proudů pomocí optimalizace vtokových a odtokových míst. K tomu využívá jednofázový ustálený model 
s modelem turbulence k-ε. V práci není diskutována vhodnost použití jednofázového modelu proudění pro modelování 
hydrauliky plaveckých bazénů, u kterých je charakteristická volná hladina. Není diskutována vhodnost použitého modelu 
turbulence oproti ostatním modelům. Zcela chybí diskuze nad správností výsledků a možnost jejich validace. 
 V tabulkách 7.1, 8.5, 8.8 a 8.10 je bráno jako kritérium přesnosti modelu hodnota průměrné chyby. Nelze sčítat chyby, 
které jsou způsobeny geometrií modelu, popř. zadáním nesprávné hodnoty okrajové podmínky. Také nelze vyhodnocovat 
chybu zvlášť pro horní a dolní okrajovou podmínku.   
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Odborná úroveň F - nedostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V částech práce, které se věnují teorii matematického modelování, chybí obecný popis všech probíraných částí. Například 
v kapitole 5.5 je uveden pouze turbulentní model k-ε, ale chybí uvedení, do které skupiny turbulentních modelů patří a jak 
se celkově turbulentní modely dělí.  
Vzhledem k množství použité literatury, absenci rešerše daného tématu a používaných metod k hodnocení, nelze 
dostatečně hodnotit odbornou úroveň.   

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci se ve větší míře vyskytuje nevhodný slovosled, v některých částech se také objevují slova v chybném tvaru, popř. 
významu (např. v kap. 6.1.2 straně vs. stráně), což je vzhledem k původu autora pochopitelné.  
V práci není jasně oddělená teoretická a praktická část, čtenář se může snadno v textu ztratit. Typografická stránka práce 
je v pořádku.      

 
Výběr zdrojů, korektnost citací F - nedostatečně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Autor v seznamu použité literatury uvádí pouze tři použité zdroje, které v tomto seznamu nejsou ve správném formátu 
(dle ČSN ISO 690:2011). Z toho důvodu, že jsou použity pouze tři prameny (z toho dvě normy) lze předpokládat, že autor 
neuvedl všechnu použitou literaturu, a to především v kapitolách 4, 5 a 6.2.2, kde není jediný citovaný zdroj. U obrázků 
4.2, 6.8, 6.10 lze předpokládat, že jsou převzaty z jiných zdrojů, tím by došlo k hrubému porušení citační etiky. V práci zcela 
chybí rešerše daného tématu, metodiky řešení a hodnocení, z toho důvodu autor nepoužil všechny dostupné zdroje.  

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Závěrečná práce je členěna na čtyři základní části. První část se věnuje obecné problematice hydrauliky a hygienického 
zabezpečení plaveckých bazénů. Z této části vyplívá jasná motivace, proč je nutné se touto problematikou zabývat. Druhá 
část práce seznamuje se základy a teorií 3D matematického modelování (CFD). Bohužel tato část práce je velmi strohá a 
neobsahuje všechny základní prvky matematického popisu proudění tekutin.  Ve třetí části se autor věnuje sestavení modelu 
v prostředí Ansys Fluent. Až na drobné terminologické nepřesnosti a prolínání s druhou částí je tato část v pořádku. Poslední 
část práce se věnuje vyhodnocení a diskusi výsledků jednotlivých variant. Z textu není zcela zřejmé, co je kritérium maxima 
diference rychlostí [m2/s] a jestli se toto kritérium běžně používá i v praxi. Dále v obr. 8.2 a 8.5 nejsou v jednotlivých řezech 
stejné barevné rozmezí rychlostí, z toho důvodu nelze opticky jednotlivé řezy porovnat. Stanovení průměrné chyby je zcela 
nepřesné (viz. komentář Zvolený postup řešení). V diskusi chybí souhrnný graf pro jednotlivé průběhy max. a min. 
normálových rychlostí a jejich rozdílu v příčných profilech, aby mohl čtenář jednoduše porovnat jednotlivé varianty dle 
tohoto kritéria.  
Největším nedostatkem závěrečné práce je použití pouze třech citačních zdrojů a nedodržení citační etiky. Dále zcela chybí 
rešerše řešení problematiky hydrauliky bazénů a metodiky vyhodnocení vhodnosti návrhu. Na závěr chybí kritické zhodnocení 
výsledků a diskuse jejich správnosti vzhledem k četným zjednodušením.  
 
Doplňující otázky:  
 

1) V kapitole 5.2 Základní principy uvádíte pouze Eulerovský přístup řešení pohybových rovnic, jaká je další metoda a 
jaké má výhody/nevýhody v modelování hydrauliky bazénů.  

2) Do jakých skupin se dělí základní turbulentní modely a jaká je jejich vhodnost a omezení použití? 
3) V kapitole 6.3 Okrajové podmínky se zmiňujete o tzv. stěnové funkci. Čím se tato funkce vyznačuje a jak se běžně 

modeluje proudění u stěn v laminární podvrstvě?  
4) Ve výpočtech používáte jednofázový model proudění kapaliny, jak by bylo vhodnější modelovat proudění vody 

v bazénech a proč? 
5) Jakými dalšími metodami lze hodnotit vhodnost návrhu cirkulace vody v bazénu pomocí matematického a 

fyzikálního modelování a měření in-situ? 
 

 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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