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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání náročnější
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Zadání práce je zaměřeno na formulaci rovnic popisujících proudění zobecněných Newtonských tekutin a dále na 
naprogramování skriptu v MATLABu pro simulace jednoduchých úloh.

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.

Vzhledem k zadání se práce měla zabývat numerickou simulací zobecněných Newtonských tekutin, v práci se však vyskytuje 
pouze velmi jednoduchý reologický model, v této oblasti existuje větší množství modelů popisujících proudění zobecněných 
Newtonských tekutin, tyto modely mohly být alespoň uvedeny a některý z nich přímo naprogramován a výsledky srovnány. 
Nicméně student vytvořil program, který použil pro testování dvourozměrných úloh s různou geometrií ale s konstantní 
viskozitou. Zadání je tak z části splněno.

Zvolený postup řešení správný
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.

Zvolený postup řešení vyhovuje splnění zadání této práce.

Odborná úroveň B - velmi dobře
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.

Student využil znalostí získaných studiem uvedené literatury k pochopení problému.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

Práce obsahuje velké množství chyb, některé z vět nedávají smysl buď z hlediska jaykového nebo odborného. Obrázky 
uvedené ve společné sekci nejsou stejného rozměru, čárka za rovnicí je uvedena až na dalším řádku před následujícím 
textem, atd.

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně
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 
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zvyklostmi a normami.

Publikace uvedené na konci práce nejsou až na jednu výjimku vůbec citovány v práci, samotné publikace jsou uvedené 
nesystematicky a s chybami, chybí mezery, rok vydání, nejsou např. podle abecedy.

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.

Bakalářská práce se zabývá numerickou simulací Newtonských tekutin, numerické výsledky pro jednoduché dvourozměrné 
geometrie získané skriptem v MATLABu jsou srovnány pro různá zjemnění sítí a pro různé hodnoty parametru beta z metody
umělé stlačitelnosti. Pokud by se zadání práce týkalo pouze Newtonských tekutin, pak až na některé níže uvedené chyby a 
detailnější zpracování by práce byla hodnocena lépe.

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.

Práce obsahuje velké množství chyb, chybějící citace, nestejné obrázky, opakování zadávání dat (nestejný styl 
číselných hodnot, bez uvedení jednotek),  obrázky jsou citovány v textu nestrukturovaně (nekdy obr. 1, někdy 
obrázek 1 a nebo jen 1). U analytického řešení chybí obrázek, který by názorně ukázal veličiny, které pak už v textu 
nejsou dále vysvětleny (délka L, vzdálenost H). 
Nicméně student si sám naprogramoval kód v MATLABu, který úspěšně otestoval. 
Bylo by možné ukázat numerický výsledek pro některý z jednodušších reologických modelů? 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře.

Datum: 28.8.2021 Podpis:
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