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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Numerické modelování proudění v bezpečnostním přelivu 

vybraného vodního díla 

Autor práce: Bc. Martina Desatová 

Oponent práce: Ing. Petr Holomek 

Popis práce: 

Bc. Martina Desatová předložila diplomovou práci nazvanou „Numerické modelování proudění 

v bezpečnostním přelivu vybraného vodního díla“. 

Téma práce považuji za vysoce aktuální. V současnosti se v České republice realizuje i plánuje řada 

rekonstrukcí zvyšující bezpečnost vodních děl za povodní dle nových technických standardů. To se 

týká i vodní díla Koryčany, kde od 05/2018 probíhá celková rekonstrukce s předpokládaným 

termínem dokončení 06/2020. Stav po rekonstrukci (bezpečnostního přelivu, skluzu a vývaru) tohoto 

díla byl pak v diplomní práci modelován. 

Diplomová práce má vhodné členění do sedmi hlavních kapitol (A. až G.).  

Po úvodní části (A.) definující účel a popis práce, následuje kapitola (B.) s teoretickým pojednáním 

o přelivech. V jejím rámci jsou uvedeny vztahy pro hydraulické výpočty přepadajícího množství přes 

přeliv a to jak pro dokonalý přepad tak i pro nedokonalý, ovlivněný vodou ze spadiště. Dále je zde 

popsáno řešení navazujícího nerovnoměrného proudění.  

Třetí kapitola (C.) se věnuje popisu matematického modelování. Uvádí základní vztahy 

hydrodynamiky používané v matematických modelech a popisuje používané turbulentní modely a 

numerické metody.  

Ve čtvrté kapitole (D.) je proveden popis konkrétně modelované lokality, tj. vodního díla Koryčany 

za probíhající rekonstrukce.  

Nejrozsáhlejší kapitola (E.) zachycuje vlastní úlohu matematického modelování. Nejprve je zde 

popsána tvorba prostorového modelu a jeho opravy v programech Autodesk Invertor a Blender. 

Následuje popis samotného modelování využívající program Flow-3D, základní nastavení výpočtu, 

zjednodušující předpoklady a konečně simulace s jejich výsledky. V rámci simulací je provedena 

analýza citlivosti (jak z hlediska velikosti použité buňky, tak i z hlediska drsnosti) a následně výpočet 

simulací na 3D modelu ve variantách I. až IV. Ty se liší zvolenou úrovní modelované hladiny v nádrži  

(0,80 m, 1,25 m, 1,60 m, 1,95 m), které vcelku odpovídají stavům za převádění charakteristických 

N – letých průtoků. Pro část řešených úloh byl vytvořený 3D model pomocí nastavení sítě převedena 

na dvoudimenzionální úlohu (pomocný „2D model“) – např. citlivostní analýza velikosti buňky, vliv 

geometrie dna nádrže v předpolí bezpečnostního přelivu.. 

Šestá kapitola (F.) se zabývá fyzikálním modelováním – stručným popisem a členěním. V rámci ní je 

zařazena hodnotná podkapitola věnující se využití 3D tisku při fyzikálním modelování.  

V závěru (kapitola G.) pak diplomantka shrnuje, hodnotí a diskutuje výsledky. Měrná křivka z 3D 

modelu vykazuje určitou odchylku od fyzikálního modelování (18 – 24%), která se s nárůstem 

přepadové výšky snižuje. Příčinu toho diplomantka oprávněně spatřuje ve velikosti výpočtových 
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buněk (nejmenší použité byly v oblasti přepadové hrany – 0,05 m). To dokládá i výsledky citlivostní 

analýzy na 2D modelu, kde se jako dostačující jeví až buňky o velikosti 0,025 m. Takovéto zmenšení 

elementu ve 3D modelu by však bylo z hlediska dostupné výpočtové technologie velmi těžko 

realizovatelné (časová náročnost, stabilita výpočtu, apod.).  

Diplomantka, zde správně uvádí, že matematické modelování není možné využít jako univerzální a 

jediný prostředek pro zkoumání složitých hydraulických jevů. Měly by ho vždy doprovázet citlivostní 

analýza, kalibrace, verifikace resp. i využití výsledků fyzikálního modelování z podobných objektů. 

V závěru textové části práce (kapitoly H. až L.) jsou uvedeny použité podklady a seznamy tabulek, 

obrázků, zkratek, symbolů, příloh. 

V rámci přílohové části práce je zejména prezentováno grafické porovnání výsledků 2D modelu 

s hydraulickými výpočty (příl. č. 2) a grafické porovnání měrné křivky přelivu vzešlé z 3D modelu 

s měrnými křivkami z fyzikálního modelu ČVUT a několika hydraulických výpočtů - ČVUT, VD – TBD 

a.s. (příl. č. 3). Tyto přílohy jsou doplněny ještě výstupem z programu Autodesk Invertor (příl. č. 1), 

fotodokumentací modelu vytištěného na 3D tiskárně (příl. č. 4). Závěrem jsou ještě uvedeny základní 

výkresy charakterizující rekonstruovaný stav bezpečnostního přelivu, skluzu a koruny VD Koryčany 

(přil. č. 5 až 7.) 

 

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.: 

Diplomovou práci i přes níže uvedené drobnější nedostatky hodnotím kladně. Drobné chyby se zdají 

být ne zcela podstatné vzhledem k velkému rozsahu zpracování práce, která jde mnohdy nad rámec 

běžné diplomové práce. Práce je zpracována svědomitě, odborně na výši. Prezentované výsledky 

práce svědčí o dobrém zvládnutí dané problematiky. Práce je po formální stránce vcelku přehledná 

jak v textových pasážích (standartní) a zejména ve svých grafických přílohách (výborná). 

Na předložené práci se mi jeví přínosné zejména: 

- porovnání 3D modelu s fyzikálním model pro tentýž příklad, 

- provedenou citlivostní analýzu z hlediska velikosti použitého elementu, 

- prozkoumání vlivu geometrie dna nádrže v předpolí přelivu (ovlivňující přítokovou rychlost), 

- prozkoumání možnosti využití 3D tisku při fyzikálním modelování. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

K předložené diplomové práci mám následující drobnější připomínky: 

 V záhlaví tabulky č. 9 (podkapitola E.3.1.a) chybí ve třetím sloupci uvedení jednotek 

a v předposledním sloupci by místo přítok mělo být uvedeno rozdíl případně rozdíl přítoku.  

 V rámci kapitoly E.3.1 „Analýza citlivosti“ bych uvítal jasnější specifikaci, jaký model byl pro 

danou analýzu použit – dedukuji, že pro analýzu velikosti elementu byl použit 2D model, 

kdežto pro analýzu vlivu drsnosti byl použit 3D model. 

 V tabulce č. 13 (podkapitola E.3.3.) bych pro jednotlivé varianty vedle uvedení hladiny 

v nádrži a přepadové výšky doplnil i celkový průtok na přelivu. Potom by zde mohlo být také 

uvedeno cca jakému N – letému průtoků daná varianta odpovídá. 

 V podkapitole E.3.3 je u variant I až III. je uvedeno, že přepad na přelivu je dokonalý. 

U varianty IV. mi toto hodnocení ovšem chybí. 

K předložené diplomové práci mám následující dotazy: 

 Jako hydrologický podklad pro návrh probíhající rekonstrukce přelivu bylo uvažováno 

s povodňovými vlnami příslušnými ke Q100 až Q10 000 určenými ČHMÚ v r. 2006. Přibližně jakým 

N – letým průtokům by odpovídaly modelované varianty I. až IV. (z podkapitoly E.3.3)? 

 U varianty IV. (podkapitola E.3.3) probíhá na přelivu jaký typ přepadu - dokonalý či 

nedokonalý resp. proudění se nachází v přechodu mezi oběma režimy (tj. přepad částečně 

zatopený)? 

 Ve výpočtech nebylo modelováno provzdušnění vody ve spadišti. Jakou má provzdušnění 

v literatuře uváděnu velikost pro spadiště i pro navazující skluz? 

 Jaké kategorie je VD Koryčany z hlediska technickobezpečnostního dohledu a jakou míru 

bezpečnosti pro něj pak vyžaduje ČSN 75 2935 „Posuzování bezpečnosti vodních děl za 

povodní“?  

 

Závěr: 

Celkově lze říci, že předložená práce je velmi cenným příspěvkem k řešení proudění na nejen na 

rekonstruovaném bočním bezpečnostním přelivu VD Koryčany, ale i obecně na jiných bočních 

přelivech. Bc. Desatová beze zbytku splnila zadání a diplomovou práci hodnotím: 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

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


