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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce vychází z potřeb dodavatelů i provozovatelů veřejných plaveckých bazénů s ohledem na zajištění 
bezpečných a hygienicky nezávadných podmínek, jimiž jsou např. dosažení vyrovnaných podmínek doby zdržení v celém 
objemu plavecké části bazénu. Z hlediska využití nástrojů CFD, kdy není třeba modelovat detailně hydraulické poměry na 
hladině  se jedná v celku o standardní úlohu, bez velkých nároků na složitou geometrii a výpočetní síť. Určitou výzvu v práci 
představoval návrh kritéria, kterým by bylo možno hodnotit zajištění optimálních hydraulických podmínek v bazénu 
z hlediska doby zdržení. Zde byl záměr práce motivovat studenta k průzkumu znalostí a poznatků v oblastí modelování 
CFD, které se věnují problematice dob zdržení (residence time), typicky používaných např. v mísících nádržích chemických 
úpravárenských provozů. 

 

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. 

Student o nabízené téma projevil sám zájem, i když zatím s problematikou CFD neměl dosud prakticky žádné zkušenosti. 
V části seznámení se specifiky provozu plaveckých bazénů z hlediska požadavku na optimální hydraulické a hygienické 
podmínky z hlediska bezpečného a  hospodárného provozu student uvedl dva obecné odkazy z vyhlášky Ministerstva 
zdravotnictví, jistě by ale prospělo alespoň zevrubné prostudování doporučené normy v zadání, případně konzultace 
s technickým zástupcem dodavatele bazénových technologií (kontakt s fy Akvahelp). V části seznámení se možnostmi CFD 
pro simulaci zadané problematiky si student osvojil základní prvky práce a nastavení v modulu Fluent softwarového balíku 
ANSYS Benchmark a prohlížení a zpracování výsledků v podobě polí vektorů a skalárů rychlosti a proudnic. Určitě by však 
pozornost měla být soustředěna na výběr vhodného modelu turbulentního proudění, posouzení, zda se jedná o již 
zkonvergované řešení či nikoliv, zda je zajištěna opakovatelnost a jedinečnost výsledku řešení při změně kvality výpočetní 
sítě. V části zaměřené na optimalizaci návrhu dispozičního uspořádání vtoků  a výtoků z bazénu se student pokusil o volbu 
vlastního kvantitativního optimalizačního kritéria ve vztahu k maximu diference  velikosti rychlosti ve směru hlavního 
proudění, nicméně k otestování tohoto kritéria došlo jen na několika málo příkladech, a to poměrně nesystematickým 
způsobem.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student se hned po zadání práce sešel 1x se zástupcem firmy, která dodává  a projektuje bazénová řešení. Cílem bylo 
zorientovat se v oblasti návrhu a optimalizace hydraulických podmínek plaveckých bazénů a bazénových atrakcí a získat 
představu o naléhavosti řešení problému dle zadání. Poté však došlo ze strany studenta k delší odmlce, kdy se zřejmě 
samostatně snažil seznámit s prací v programu ANSYS Fluent. K obnovení konzultací došlo cca necelý měsíc před termínem 
odevzdání práce, kdy student prezentoval svoji představu o způsobu řešení a postupu na práci. Následně byla frekvence 
konzultací o poznání vyšší (1-2 x/týdně), která se s blížícím se termínem odevzdání stupňovala. V tomto okamžiku se řešila 
zejména časová přijatelnost celkové koncepce řešení (počet geometrických variant a jejich modifikací) a volba a náročnost 
zpracování vhodného optimalizačního kritéria. V poslední fázi student poměrně rychle reagoval na některé věcné i 
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formální připomínky, nicméně na reakci k řadě podnětů, zejména ke struktuře práce, rešeršní části a formulaci vlastních 
závěrů,  zbývalo jen velmi málo času.  
 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Z hlediska odborného je práce na ještě akceptovatelné úrovni. Je zde však minimální návaznost na znalosti získané studiem 
z odborné literatury nebo podkladů z praxe. Student se zde více drží vlastního intuitivně logického přístupu, ze kterého se 
nenechá vyrušovat existencí dostupných poznatků, které se nabízejí pro danou oblast. Z hlediska výpočetního, by bylo 
třeba se detailněji podívat na otázku vlivu kvality výpočetní sítě v oblastech, kde dochází významným změnám 
v charakteru proudění (oblasti bazénu za vtoky a poblíž výtoků). Výsledky průběhu výsledných reziduí, zejména u kritéria 
kontinuity a hlavní složky vektoru rychlosti, ukazují, že obdržené řešení proudění nemusí být jednoznačné z pohledu 
opakovatelnosti pro jinou kvalitu výpočetní sítě. Sledování reziduí mezi iteracemi řešení jako konvergenčního kritéria by 
bylo vhodné volit nikoliv pro celou výpočetní oblast bazénu, ale výběrově pro oblast v blízkosti odtoků.  Dále by bylo třeba 
věnovat větší pozornost výběru vhodného modelu proudění ve vazbě na dosaženou hodnotu Re (v práci není vůbec 
zmínka o dosažené hodnotě tohoto ukazatele v jednotlivých oblastech proudění). Pro relativně nízká Re není volba 

standardního k- modelu turbulence ideální a je třeba zvážit volbu pro tento účel vhodnějších modelů - zde by bylo na 
místě provést citlivostní analýzu. V návrhu kritéria vyrovnanosti podmínek proudění v bazénu chybí přesnější slovní, popř. 
matematická formulace jednotlivých kroků vedoucích ke zpracování kvantitativního ukazatele. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce není příliš dobře organizována z hlediska svého členění. Zejména ve stěžejní kapitole  8 - vyhodnocení výsledků - je 
tato kapitola zahlcena množstvím grafických výstupů a tabulek, které jsou jen velmi málo propojeny strohými textovými 
komentáři k analýze výsledků a čtenář práce se zde prakticky ztrácí. Jazyková úroveň textu odpovídá faktu, že se jedná o 
cizojazyčného zpracovatele závěrečné práce a není třeba ji tedy více hodnotit.  

 

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. 
Bohužel v této části spočívá největší nedostatek předložené práce. Zpracování práce vychází z minima studijních materiálů, 
o čemž svědčí i velmi chudý výčet seznamu použité literatury, omezený na obecné zdroje uvedené výhradně na internetu. 
Z uvedeného není tedy zřejmé do jaké míry se student seznámil s úrovní poznání v oblasti, které se věnuje ve své 
bakalářské práci, ať již v oblasti bazénové hydrauliky, nebo v oblasti inženýrského přístupu využívání numerického 
modelování při proudění kapalin. Zpracování přípravného aparátu k vlastní praktické části práce považuji za nedostatečný. 

 

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. 
Navržené kritérium pro hodnocení vyrovnanosti podmínek proudění při volbě geometrie rozmístění vtoků a výtoků se zdá 
teoretický nepříliš dobře zdůvodněné s ohledem na identifikaci vzniku mrtvých zón při proudění v bazénu. Mnohem 
přímočařejší by bylo hodnocení prostorového rozložení doby zdržení v relaci k průměrné době výměny vody v bazénu. 
Bohužel tento způsob vyhodnocení se nepodařilo z časových důvodů i z hlediska absence zpracovaní přípravného aparátu 
v bakalářské práci realizovat. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Přes poměrně značně kritické hodnocení práce lze konstatovat, že student prokázal alespoň základní schopnost strukturovat 
svoji práci dle zadání, přicházet s vlastními podněty a řešeními a je schopen vlastního kritického přístupu k hodnocení výstupů 
výpočtů. Dále  si je vědom platnosti základních zákonů zachování při proudění kapaliny, tj. nepřistupuje zcela slepě 
k interpretaci výsledků získaných simulacemi prostřednictvím nástrojů CFD. Nicméně řada informací k danému tématu je 
dosažitelná v dostupných zdrojích a zpracovatel by si měl uvědomit, že není prohřeškem z těchto informací v rešeršní části 
své práce vycházet, pokud tyto budou důsledně a správně v práci ocitovány. 
 
S ohledem na těžkosti, které musel student překonat při zpracování závěrečné práce v jazyce, který není jeho 
mateřským, hodnotím předloženou bakalářskou práci Romana Adaiguzhiyeva  klasifikačním stupněm  

E - dostatečně. 
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