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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího práce: 

 

Ve své diplomové práci se studentka zabývala měřením vlivu magnetického pole na 

viskoelastické vlastnosti ferrokapalin, zejména vlivu intenzity pole na rozdíly normálových napětí 

během toku ferrokapalin.   

 

Za tímto účelem navrhla konstrukci magnetické cely, umožňující provedení požadovaných 

experimentů v komerčně dostupném rheometru. Před samotným zhotovením, návrh cely 

optimalizovala pomocí počítačového modelu vytvořeného v sofwarovém prostředí FEMLAB. Po 

zhotovení, provedla kalibraci cely a analýzu rozložení magnetického pole v prostoru rheometru, 

kde jsou měřeny viskoelastické vlastnosti kapalin. Provedla testovací měření zařízení na 

kapalinách o známých viskoelastických vlastnostech. Podrobné studium vlivu magnetického pole 

na viskoelastických vlastností ferrokapalin provedla použitím ferrokapaliny APG513a vyráběné 

firmou Ferrotec.  

 

Studentka získala v práci zajímavé originální výsledky, které dokázala samostatně 

zpracovat na náležité úrovni a správně interpretovat. Můžu proto konstatovat, že cíl vytyčený 

v názvu práce byl splněn. 

 

Během celého magisterského studia studentka prokázala schopnost samostatné práce, 

aktivní zájem o zvolenou problematiku a dostatečné znalosti experimentální techniky na úrovni 

požadované pro výzkum viskoelastických vlastností ferrokapalin.   

 

   Na závěr, doporučuji práci Hany Šustkové uznat jako diplomovou a navrhuji ji ohodnotit 

stupněm velmi dobře. 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 

 

 

V Praze, 15.1.2013      doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc.  


