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šířkou koryta
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Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá experimentálním výzkumem
hodnotu přepadového součinitele. 
kanálu ovlivněn třením vznikem mezních vrstev a povrchovým napětím
bod zlomu, kdy začne docházet k
Experimentální výzkum byl proveden na 2 měrných tratí s
0,02 do 0,05 m.             

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 
2. Vhodnost použitých metod a postupů
3. Využití odborné literatury a práce s
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce
5. Splnění požadavků zadání práce

Komentář k bodům 1. až 5.

Práce má 102 stran a je dělena do 11 kapitol, které na sebe navazují a jsou logicky provázané. 
Nechybí kompletní seznamy veličin, zkratek, obrázků, tabulek a seznam literatury.
práce napsaná dle obvyklých standar
porozumění textu. Za jedinou výtku může být považován
odpovídající výpočtové vztahy.  
Odbornost textu je velmi dobrá, 
norma ČSN ISO 1438, která je dále doplněna poznatky významných autorů zahraniční literatury.  
Výsledky experimentálního výzkumu 
součinitel přepadu je nepřímo vyjádřen koeficientem 
Požadavky zadání práce byly bezesporu splněny. 
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Posudek oponenta diplomové práce

Tenkostěnný pravoúhlý přeliv bez bočního zúžení ovlivněný 

šířkou koryta 

Bc. Jakub Zmítko 

Ing. Ladislav Roušar, Ph.D. 

Diplomová práce se zabývá experimentálním výzkumem vlivu šířky koryta v 
hodnotu přepadového součinitele. Autor dle čerpané literatury uvádí, že proud je při určité šířce

vznikem mezních vrstev a povrchovým napětím. Cílem práce je
bod zlomu, kdy začne docházet k ovlivnění součinitele přepadu šířkou přelivu bez bočního zúžení. 

proveden na 2 měrných tratí s šířkami přelivu od
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Splnění požadavků zadání práce X ☐ 
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Práce má 102 stran a je dělena do 11 kapitol, které na sebe navazují a jsou logicky provázané. 
kompletní seznamy veličin, zkratek, obrázků, tabulek a seznam literatury.

práce napsaná dle obvyklých standardů pro psaní diplomových prací. Občasné překlepy nesnižují 
Za jedinou výtku může být považováno ojedinělé nesprávné o

, pochopení textu je jednoznačné. Základním podkladem k
norma ČSN ISO 1438, která je dále doplněna poznatky významných autorů zahraniční literatury.  

experimentálního výzkumu byly analyzovány včetně nejistot měření.
součinitel přepadu je nepřímo vyjádřen koeficientem kb zohledňujícím viskozitu i povrchové napětí
Požadavky zadání práce byly bezesporu splněny.  
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Pro NSP SI, GK, ME 
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Tenkostěnný pravoúhlý přeliv bez bočního zúžení ovlivněný 

 přítokovém kanálu na 
čerpané literatury uvádí, že proud je při určité šířce 

Cílem práce je stanovit 
ovlivnění součinitele přepadu šířkou přelivu bez bočního zúžení.  
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D
ob

ré
 

N
ev

yh
ov

uj
íc

í 
☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

Práce má 102 stran a je dělena do 11 kapitol, které na sebe navazují a jsou logicky provázané. 
kompletní seznamy veličin, zkratek, obrázků, tabulek a seznam literatury. Formálně je 

Občasné překlepy nesnižují 
nesprávné odkazování na 

Základním podkladem k práci je 
norma ČSN ISO 1438, která je dále doplněna poznatky významných autorů zahraniční literatury.   

byly analyzovány včetně nejistot měření. Vliv šířky na 
viskozitu i povrchové napětí.       
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Připomínky a dotazy k práci: 

K práci mám následující dotaz. 
 
V práci je uveden termín mezní vrstva včetně jejího znázornění na Obr. 9. Zajímalo by mě, zdali 
diplomant má orientačně představu o její tloušťce pro provedené experimenty a jestli lze hodnotu 
uvažovat konstantní během celého měření? Proč je mezní vrstva spojována s viskozitou?    

Závěr: 

Diplomová práce splňuje její cíle stanovené v úvodu. Diplomant prokázal, že je schopný řešit 
reálné problémy a proto po zodpovězení doplňujícího dotazu doporučuji komisi přijmout práci 
k obhajobě.             

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1 

Datum: 17. ledna 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


