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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: Posouzení časových změn kalibračních charakteristik 

vodoměrných vrtulí 

Autor práce: Bc. Daniel Sedlák 

Oponent práce: Ing. Tomáš Kocman 

Popis práce: 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu časového vývoje kalibračních charakteristik vodoměrných 

vrtulí. 

 

Úvodní část práce se věnuje historii hydrometrování od dob Aristotelových až po významnou 

osobnost světové a české hydrometrie profesora Rudolfa Harlachera. 

 

V kapitole č. 3 jsou okrajově zmíněny některé metody měření průtoků, jsou ale dále v textu popsány 

pouze některé z uvedených metod. Dále se již autor věnuje podrobněji měření průtoků pomocí 

hydrometrických vrtulí metodou rychlostního pole. 

 

Kapitola č. 4 popisuje historii vývoje hydrometrických vrtulí, správně jsou popsány dva rozdílné 

přístupy v řešení horizontální a vertikální konstrukce vrtule. Rozdíly ve využití vrtulí OTT C2 

a OTT C31 jsou uvedeny nepřesně a neúplně. Část této kapitoly je věnována vybavení a výzkumným 

úkolům kalibrační laboratoře VÚV TGM. Velmi správně se autor zaměřil na výzkumný úkol této 

instituce, který souvisí se zaměřením jeho diplomové práce. V závěru kapitoly jsou popsány vlivy, 

které mohou vést ke změně kalibračních konstant a nejistoty stanovení konstant vodoměrné vrtule. 

 

Kapitola č. 5 uvádí základní dělení diplomové práce a cíle její výzkumné části. 

 

Kapitola č. 6 se věnuje již výzkumným činnostem. Počet subjektů, které poskytly údaje o svých 

hydrometrických vrtulích, je pro cíle práce dostačující. Evidence vstupních pokladů z kalibračních 

protokolů mohla ale být doplněna o informace od správců měřidel o případných výměnách některých 

částí měřicí sestavy (obvykle osky a ložiska). Dalším důležitým údajem o stavu vodoměrné vrtule je 

také počet provedených měření mezi jednotlivými kalibracemi. 

Je uvedena správná interpretace výsledků relativních odchylek kalibrací k průměrným rychlostem, 

tedy že je potřeba používat vhodné propelery s ohledem na minimálních rychlostí proudění. 

Změna kalibračních charakteristik v čase se nepodařila prokázat. Je zřejmé, že důležitým aspektem 

bude četnost měření, druh měřeného media, opotřebení vrtule a pečlivost údržby. Správný závěr je, 

že nelze na základě změn konstant určit rekalibrační intervaly vodoměrných vrtulí. 
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V kapitole č. 7, která se zabývá doporučením pro navazující práce, je správně navrženo řešit 

v některých dalších studiích závislost mezi opotřebením vodoměrné vrtule a jejím vlivem na kalibraci. 

Následně by bylo možné uvažovat o jiném pohledu na určení rekalibračních intervalů. 

 

Kapitola č. 8 obsahuje rekapitulaci výsledků výzkumné činnosti a správně formuluje shrnutí poznatků 

vzešlých z provedených prací. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Odborná úroveň práce je na velmi dobré úrovni. 

Metody a postupy výzkumné části byly vhodně použity při řešení dané problematiky. 

Odborná literatura se zaměřením na využití vodoměrných vrtulí a jejich kalibraci byla použita 

v odpovídajícím rozsahu  

Formální, grafická a jazyková úprava práce – některé členění kapitol se jeví jako méně přehledné, 

vyskytují se, a to často, chyby v textu. 

Splnění požadavků práce – cíle práce byly splněny.  

 

Připomínky a dotazy k práci: 

Doplňte krátké hodnocení metod pro jednorázové měření průtoků, které jsou v práci uvedeny, ale 

nejsou zahrnuty do následného popisu. 

 

V práci je nepřesně popsáno využití vodoměrných vrtulí C2 a C31. Jaké jsou hlavní faktory, které 

rozhodují o výběru těchto vrtulí při hydrometrickém měření na povrchových tocích? 

 

V jakých případech nebude vhodné použít pravidelné rozmístění svislic v průtočném profilu? 

 

Jaké byste navrhl vstupní údaje a okrajové podmínky pro hodnocení opotřebení vodoměrných vrtulí? 
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Závěr: 

Diplomant splnil zadání, práce byla zpracována pečlivě. Výzkumná část zavádí prvotní evidenci 

kalibračních protokolů vodoměrných vrtulí a jejich vyhodnocení. Byly uvedeny správné závěry a 

doporučení.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: C 

Datum: 25.1.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


