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Posudek
bakatářské práce Daviď Vodička : Nestacionttrrui pravoz Segnerova kolao České v,vsokó
učení technické v Praze, Fakulta strojní, tjstav nrechaniky tekutin a energetikv, Praha,
201 9.

V současnosti se ve strojírensfví ve větší míře rozvíjejí témata zaméřená na nenávrhový a
nestacionární provoz strojů. Je to tím, že ve skutečném provozu strojů jsou dosahovany i
extrémně odlišné parametry od návrhových a často se vyskytují proměnné provozní režimy
strojů. Současné numerické prostředky dávají možnosti simulovat nenávrhovó a nestacionámí
podmínky provozu strojů. K tomu však je zapotřebí mít připravena teoretická východiska
pokud možno podpořená modeloqimi experimen§. Určitě je přínosné téma pro návrh,
zkonstruovánt avýrabu Segnerova kola, na nérnž by bylo možné zkoumat průběh parametrů
při nestacionárnírn provonr. Autor předložené bakalařské práce toto téma přijal a aktivně ho
řešil. V bakalářské práci je popsano, jak autor tento známý jednoduchý vodní stroj
konstruoval a vyrobil. Je popsán teoretický zábJaď funkce tahoto stroje včetně dynamiky pro
prcměnné podmínky při rozběhu stroje a při -uyprazdňování provozní nádoby. Pro ověření
funkce stroje a další numerické simulace musel autor bakalářské práce měřit řadu parametru -
nroment třenÍ, výtokový součinitel - a musel vývořit rněřící soustavu pro měření úhlové
rychlosti rotační ěásti Segnerova kola. Takto vfiořil systém, který mu urnožtil získat data,
po jejichž zpracovrání získal závislost úhlové rychiosti rotační části na čase při rozběhu
Segnerova kola a pŤi vyprazdňováni nádoby. Porormal teoretická data s naměřenými daty.
Autor bakalářské práce uavázal na svojí práci v dílčích projektech. Autorovu aktivitu lze
hodnotit jako {bornou. Sám stroj lyrobil a při ověření funkce stroje ptakiaal, že navržený
systérn umožňuje získat data o nestacionámím provozu stroje" Je pozoruhodné, jak autor
bakalrářské práce při zkoušce systému ukazal na tvorbu víru v provozni nádobě, jak provedtr
řešení k potlačení vírrr zabudováním voštiny do spodní části nádoby a jak tím otevřel
zajímavé ténla pro další rlýzkum a návrh strojů. Spolupráce autora s vedoucím bakalářské
práce s§ zal<ládala na samostatné konstrukční a v}robní práci autoíao na autorově
samclstatném vlastním provedení měření průběhu úhlové rychlosti rotační části Segnerova
kola. Fouze teoretické části autor konzultoval se svým vedoucím bakalrářské práce. Své
qýsledky autor bakalářské práce předložitr na Studentské konferenci trrůrěí činnosti 2019. Pan
D.Vodička je autorem dvou přispěvků ve sbornících na konťerenci a dvou interních zpráv
v rámci projekzu.
Předložená bakalářská práce dokumentuje výborné dcsaženó výsledky. Bezpochyby atrtor
spinil zadimí a projevil svojí tvořivost. Práce je napsiána srozumitelně, dobrou češtinou.
Předložená bakalářská práce splňuje úroveň požadovanou Studijním řádern. Autor korektně
pracoval s literámími zdroji a má znalosti na velmi dobré úrovni, které mu bezpochyby dávají
předpoklady pro další odbonrý růst.

Závér:

Autor bakalářské práce splnil uložené zadéní a předložil pén1 ve které uvedl svó zkušenosti
s návrhem, konstrukcí, vlrobou a ověřením Segnerova kola pro možnosti qizkumu
nestacionámího provozu tohoto stroje. Dokazal, že získané pomatky v rámci studia využívá a
že samostatně řeší probiémy v průgraínu Teoretický základ strojního inženýrství. Jako
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