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Student si sám zajistil téma diplomové práce v Doosanu Škoda Power. Šlo o řešení proudění 
ve vstupní části experimentální parní turbíny. Tato komplexní 3D úloha byla řešena pomocí 
komerčního software Fluent. Vstupní síto mělo být modelováno jako částečně propustná 
přepážka. Jedním z cílů práce bylo ověřit možné ovlivnění rovnoměrnosti nabíhajícího proudu 
různou velikostí otvorů v různých částech síta. Dále bylo téma rozšířeno o vývoj jednoduché 
vlastní numerické metody (prvního řádu přesnosti) pro řešení rovinného nevazkého proudění 
v přímém kanále. Následně bylo požadováno zahrnutí modelu porézní zóny do výpočtu a 
numerická studie vlivu jejích proměnných parametrů na rovnoměrnost proudu.     
Zásluhou vstřícnosti pracovníků Doosanu Škoda Plzeň měl student po celou dobu 
magisterského studia možnost konzultovat s nimi svoji práci. Vzhledem k tomu, že na našem 
ústavu nikdo s komerčním software Fluent nepracuje, mohl student k této části práce využívat 
konzultace s pracovníky ústavu energetiky na základě mé dohody s prof. Kolovratníkem. Jako 
školitel mohu konstatovat, že pravidelné konzultace s diplomantem byly dosti iritující, 
protože orientovat se v problematice související s tématem práce rozhodně nepatřilo mezi 
jeho životní či studijní priority. To se změnilo až v období před termínem odevzdání práce, 
kdy se mu podařilo získat většinu předkládaných výsledků. 
Diplomant nakonec při zpracování práce dal na rady všech svých konzultantů a diplomová 
práce vyznívá vcelku smysluplně a to i ve způsobu prezentace výsledků numerických 
simulací. Vzhledem k tomu, že diplomant je cizinec, jsou víceméně pochopitelné a určitě 
tolerovatelné určité gramatické či pravopisné chyby i občas nevhodně použitá slova. I přesto 
je práce viditelně povrchní. Jednotlivé kapitoly jsou sepsané podle citované literatury jako 
samostatné celky, bez jakéhokoliv sjednocujícího pohledu. To podle mne odpovídá úrovni 
jeho orientace v řešené problematice.  
Požadované cíle práce diplomant formálně splnil, i když studie vlivu porozity propustné stěny 
na proudové pole je spíše jen prvotním nástřelem alternativních výpočtů.  Student objektivně 
prokázal, že je schopen vyřešit pomocí komerčního software geometricky složitou  3D úlohu 
vnitřní aerodynamiky i pochopit a naprogramovat numerickou metodu řešení soustavy 
nelineárních parciálních diferenciálních rovnic pro rovinnou úlohu nevazkého proudění 
v kanále s porézní přepážkou. Proto se domnívám, že diplomovou práci lze uznat jako 
závěrečnou práci magisterské studia a navrhuji její hodnocení známkou E. 
                                                                                                                
 
V Praze 22.8.2019     Prof. Ing. Jaroslav Fořt, CSc. 
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