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ll. HoDNocENí JEDNoTLlVýcH KR|TÉR!í

Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadóní závěrečnépróce.
Zadání práce obsahujejak požadavek na teoretický rozbor, tak na návrh a stavbu experimentálního zařízení, Zadánípráce
hodnotím po odborné stránce
L přestože po stránce rozsahu zadání iako mimořádně náročné.

§plnění

zadání

splněno

Posuďte, zda předloženó zóvěrečnó próce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je próce oproti zadóní rozšířena, Nebylo-\i zadání zcela splněna, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčinyjednotlivých nedostatků.
zadání bvlo splněno, přesto bv některé pasáže mohly být více podrobněiší, viz níže.

Zvolený postup

řešení

správný

Posuďte, zda student zvolil sprúvný postup neba metody řešení.
Student zvolil správný postup řešení,

odborná

úroveň

B - velmi dobře

Posud'te úroveň odbornosti závěrečnépráce, využitíznalostí získaných studiem a z odborné liťeratury, využitípodkladů a
dat získaných z praxe.
Práce je na dobré odborné úrovni. Autor využíváznalostí získaných základní kurzem mechaniky tekutin doplněných o

poznatky z odborné literatury, Drobný nedostatek shledávám při určováníparametrů experimentálního zařízení v podobě
chybějícího experimentá|ního určenísilových momentů vzniklých odporem prostředí a třením v uloženírotoru, které mají
nezanedbate|ný vliv na rotor a mohou se lišit od teoreticky vypočtených údajůzjednodušené geometrie. Zároveň na
navrženém zařízení postrádám měření otáček rotoru.

Formální

a

jazyková úroveň, rozsah

práce

A - výborně

Posuďte spróvnost používóníformólních zópisů obsažených v prúci. Posud'te typografickou a jazykovou strónku.
Práce po formální úrovni splňuje všechny požadavky, Práceje přehledně upravená, pouze některé převzaté obrázky (grafy)
by zas|oužily většípozornost a lepší kvalitu. V práci se nevyskytují gramatické chyby a většímnožstvípřeklepů,
Nepatrnou připomínku shledávám ke značnírychlosti proudění v rameni kola 4 která se v různých vztazích vyskytuje
s různými indexy (vtu,vl), přestože z kontextu se jedná o jednu a tu samou rychlost.
Nicméně vzhledem k rozsahu práce lze výše zmíněné nedostatky prominut,

Výběr zdrojů, korektnost

citací

A - výborně

Vyjódřete se k aktivitě studenta při získóvání a využívánístudijních materiálů k řešení závěrečnépráce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně
odliŠeny od vlastních vysledků a úvah, zda nedašlo k porušenícitačníetikya zda jsou bibliografické citace úplnéa v souladu
s citačnímizvyklostmí a normami.

Autor zahrnul vhodné relevantní zdroje k dané problematice, Autor vhodně čerpal ze skript, internetových stránek a
zahraničníchrecenzovaných periodik. Citace jsou v souladu s běžnýini zwklostmi.
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Dalšíkomentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlgvních výsledků závěrečnépráce, nopř. k úrovni teoretických výstedků, nebo k úrovni a
funkČnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.

!ll. cELKoVÉHoDNocENí,otÁzxv K oBHAJoBĚ, tvÁvnn KLAslFlKAcE
Shrňte aspekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. lJveďte případné otázky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné prúce před komisí.
Bakalářská práce pana Jana Langera je na poměrně vysoké odborné úrovní.Práce je celkově na 55 stranách
odborného textu vhodně doplněného obrázky, graíy a tabulkami. Kladně hodnotím přiložené podrobné rnýkresové
doku mentace experimentá lního zařízení,

Autor v rešeršníčásti shrnuje poznatky získanéjinými autory a porovnává 3 různémodely predikce silového
momentu pŮsobícího na rotor při prŮtoku vody rameny rotoru. Dále se zabývá vlivem Coriolisovy síly a
teoretickému určeníhydrodynamického od poru ra men rotoru.
V experimentální částise student zabyvá konstrukcímodelového zařízení, kde se autor musel potýkat se značnými
konstrukČníminedostatky prvotního návrhu. Kromě toho se autor zabývá tvary nátrubku ve vstupní části ramen
Segnerova kola, u ktených by bylo vhodné znát součinitele kontrakce. Avšak podrobnější analýzajednotliuých
nátrubků by již přesáhla požadavky na tuto práci.
Otázky k obhajobě:

t.

2,

V kapitole 4.4,2 je popsán experiment, kdy bylo kolo uvedeno do pohybu vnější silou. Uvádíte, že
z pozorování je patrný vliv Coriolisovy síly. Proč je z tohoto pokusu patrný vliv právě Coriolisovy síly?
NemŮŽe tento jev ovlívnít moment vzniklý průtokem vody ramenem popsaný v kapitole 3.1".1?
Jak velký vliv můžemít moment setrvačnosti rotoru na celkové chování reverzního Segnerova kola? Jak
velký je přibližně moment setrvačnosti rotoru bez nátrubků?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačnímstupněm A - výborně.
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