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Student Michal Havlát předložil k obhajobě bakalářskou práci s názvem „Konstrukční návrh 
výukových modelů hydraulického okruhu laboratoře“. Při posuzování stavu problematiky jsem 
vycházel ze samotného projektu a zároveň ze znalosti řešení budoucího hydraulického okruhu 
ve Vysokém Mýtě. 
Bakalářská práce byla zadána s cílem navrhnout řadu zmenšených hydraulických modelů, 
včetně výukového okruhu pro simulaci ztrát mechanické energie třením po délce potrubí a při 
protékání různými singularitami. Součástí práce je i návrh příslušenství k navrženému 
měrnému žlabu, konkrétně měřicího vozíku a obslužných lávek pro lepší dostupnost a měření 
uvnitř měrného žlabu. Návrhy se týkají hydraulického okruhu v budoucí laboratoři Vyšší 
odborné školy stavební a Střední školy stavební ve Vysokém Mýtě. Součástí práce je 
výkresová dokumentace, hydrotechnické výpočty, jejich teoretický základ a technická zpráva 
ke všem navrženým modelům a objektům. Konkrétně se jedná o měrné ostrohranné přelivy, 
model propustku, Scimemiho přelivnou plochu, Venturiho měrný žlab, měřicí vozík, 
obslužnou lávku a výukový okruh pro simulaci ztrát mechanické energie.  
Bakalářská práce obsahuje průvodní zprávu, hydrauliku navrhovaných prvků, technickou 
zprávu, hydrotechnické výpočty a výkresovou dokumentaci včetně seznamu použitého 
materiálu a prvků. 

 
K práci mám následující připomínky a dotazy: 
 

1. Demontáž trojrozměrných modelů stabilizovaných silikonovým tmelem může, při 
neodborné manipulaci, vést k jejich poškození. Navrhněte přípravek či postup k jejich 
bezpečné demontáži. 

2. Lze realizovat jednoduché opatření pro regulaci výšky hladiny za měrnými přelivy pro 
demonstraci vodního skoku? 

 
Předkládaná bakalářská práce je významným příspěvkem pro názornost výuky technického 
oboru hydraulika. Práce je dobře a srozumitelně strukturována. Zvolená a realizovaná 
metodika práce odpovídá vytýčeným cílům a současnému stavu vědního oboru.  
Z teoretických základů vychází vlastní praktické řešení. Velmi kvalitně je vypracována část 
obsahující výkresovou dokumentaci. Tato dokumentace je úplná a umožní rychlou a 
bezproblémovou realizaci. Konstatuji, že cíle bakalářské práce byly splněny. 
 
Vzhledem k uvedeným skutečnostem hodnotím předloženou bakalářskou práci stupněm A. 

 
 
Klasifikační stupeň ECTS:  A/1 
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