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Posluchačka k obhajobě předložila diplomovou práci s názvem ''Hydraulický
modelový výzkum měmých clon určených pro stanovení prutoku vody v kruhových profilech
s volnou hladinou".

Při měření prutoků v kanalizačních tratích nebo při vypouštění odpadních vod do vod
povrchových |ze v kruhových proťrlech s prouděním o volné hladině vyuŽit speciálně
konstruované přelivy, tzv. měrné clony. Jedná se o konstrukce' které lze relativně rychle a
bezproblémově instalovat z prostoru revizních šachet do potrubí a korektním způsobem tak
určit hodnotu okamžitého prutoku, resp. proteklého objemu. Pro pokrytí celého rozsahu
možných pruměru potrubí a hodnot prutoků se používají rť;zné kombinace tvaru a velikostí
měrných clon. Stanovení příslušných Q/h charakteristik pro tyto různorodé okrajové
podmínky bylo stěžejní částí předloŽené diplomové práce posluchačky.

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Nejdůležitější
výstupyjsou prezentovány v textové části, jeŽje vhodně členěna a přehledně zpracována.

Experimentální část práce byla rea|izována v kruhovém potrubí o pruměru 400 mm
instalovaném do měmého ž|abu hydraulické laboratoře Ustavu vodních staveb. Ziskané
výsledky byly následně ve smyslu zákonů modelové podobnosti přepočítány na kruhová
potrubí větších pruměru, přičemŽ součástí výsledků je i zpracování nejistot měřených veličin
a rozbor jejich vstupních zdrojů, ať už pocházejícich z laboratorního měření nebo z měření při
konkrétní instalaci in-situ. Práce obsahuje i software pro rychlý návrh měrné clony
v závislosti na známých poŽadovaných okrajových podmínkách.

Posluchačka při laboratorních měřeních vyuŽi|a znalostí a zkušeností získaných při
spolupráci s pracovníky ústavu na několika úkolech jeho doplňkové činnosti či v minulosti
experimentá|ně zaměřené bakalářské práci. Projevila velkou míru samostatnosti a schopnosti
přizpůsobit se změnám a komplikacím vznikajících při experimentálním výzkumu.

Výsledky předložené práce jsou plně aplikovatelné v praxi.
Diplomovou práci slečny Lenky Heřmanové hodnotím klasifikačním stupněm

výborně.
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