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Posluchačka k obhajobě předloŽila diplomovou práci s názvem ,,Posouzení vlivu
nestandardních přítokových poměru na Q/h charakteristiku ostrohranného přelivu
s obdélníkovým výŤezem,, .

V řadě konkrétních instalací vzdouvacích objektů přelivného typu je moŽné se setkat
s nestandardními geometrick1imi a proudovými okrajov1imi podmínkami, které se realizují
protiproudně v prostoru přítokového korýa. Tyto nestandardní podmínky jsou dány
především snahou minimalizovat geometrické rozměry přítokového koryta v rozporu
s konstrukěními doporučeními nolmy. V praxi tak vzniká řada vzdouvacích objektů, u nichŽ
jednoznačná závislost prutoku na přepadové výšce je zpravid|a odlišná od závislostí
doporučovaných ČsN. Kvantifikovat experimentálně míru odchýlení těchto funkčních
závislostí od závislostí doporučovaných noÍTnou tak bylo hlavním úkolern diplomantky.

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Nejdůležitější
výsfupy jsou prezentovány v textové části, která je doplněna přílohou. Práce je vhodně
strukturována a přehledně zpracov ána.

Výsledky rozsiíhlé experimentální části práce, které byly dosaženy při měření
v prostorách laboratoře Ustavu vodních staveb, jsou velmi podrobně popsány a pro představu
čtenáře doplněny řadou komentovaných fotogruťti a graffi. Mezi nejdůležitější výsledky
diplomové práce |ze řadit verifikaci získaných dat s daty uváděnými v ČsN a kvantifikaci
dopadů nestandardních přítokových poměru na tvar a pruběh Qlh charakteristiky přelivu.
Práce ve svém závěrurozebírá dosažené výsledky a doporučuje možné směry pro pokračující
vyzkumné práce.

Bc. Nina Šmidrkalová navázala na své zkušenosti získané při zpracováni své
bakalářské práce a prohloubila své znalosti v oblasti měření parametrů proudu v laboratorních
podmínkách. Navrhla a zpracovala podklady pro výrobu zkušební tratě' pracovala s moderní
měřicí technikou, seznámila se s jejím nastavením a kalibrací. K automatizaci rozsáh|ých
měření plně využíva|a moŽnosti řízeného a dálkové ovládání hydraulického okruhu
laboratoře. V rámci vyhodnocení měřených parametru využi|a některé z numerických metod.
Měření v laboratorních podmínkách posluchačka prováděla samostatně a odpovědně.

Předložená práce přináší nové poznatky v oblasti nestandardně instalovaných
přelivných objektů a její výstupy prohloubily znalosti v řešené oblasti. Výsledky práce jsou
plně vyuŽitelné v praxi.

Předloženou práci slečny Niny Šmidrkalové hodnotím klasif,rkačním stupněm
výborně.
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