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Název práce: Stanovení minimální protiproudní vzdálenosti hladinoměrného snímače

od ostrohranného přelivu s qýřezem tvaru V

Zadánipráce: Úkolem bakalařské práce je experimentáInínalezení minimální protiproudní
vzdálenosti hladinoměrného snímaěe, a to v případě přelivu s výŤezem ve
tvaru V.

První 3 kapitoly textové části předložené bakalářské práce podrobně a srozumitelně

popisují přehled měřidel a příslušné teorie v logické souvislosti se zadáním práce. Ve 4.

kapitole autorka uvádí cíle své práce, přičemž výše uvedený úkol na|ezeni minimální

protiproudni vzdá|enosti hladinoměmého snímače upřesňuje na tři rtzné vrcholové úhly

měrných přelivů. Následuje velmi podrobný popis experimenfu a vyhodnocení.

Přínos práce pro praxi je jednoznačně pozitivni. Z celé práce a zpracovaÍ|ých výsledlců

měření je zÍejmé, že studentka věnovala provedení bakalářské práce velmi hodně času a

prokána|a schopnost samostatné práce. Přes dále uvedené připomínky považuji předloženou

práct za velmi dobrou.

Dotazy a připomínky:

V kapitole 2'1.2.I na str. 14 je napsáno: ''s vyrovnaným rozsahem průtoků... MůŽe autorka

vysvětlit co je touto formulací myšleno?

V kapitole 2.2.| na str. 16 je v první větě použita formulace, která se týká pouze jednoho

typu snímače. Kterého snímače? Jak má bý správně obecně tato formulace?

Vkapitole 2.2.L.2 na str. 19 je uvedeno, žeje třeba navrhnout vhodná opatření. Může

studentka uvést příklady těchto opatření?

V kapitole 5.2 na str. 34 v tabulce 1 by bylo vhodnější na místo termínu ,,průtočné

množství.. pollžit,,hodnoty prutoků...

PřestoŽe koeficient determinace je vysoký, je při velmi detailním pohledu na naměřená

data vidět ne úplně zanedbatelný rozpty|. Může studentka vyjádřit svůj názor na příčinu

tohoto rozptyh, zdali je to fyzikální vlastnost sledovaného děje a nebo vše padá na vrub

měřicího procesu?

K zváženi bych ještě doporučil sjednocení výsledků získaných na přelivech třech rizných

vrcholových úhlů' Při aplikaci úvahy uvedenó na závěr kapitoly 5.3'2 na str. 42 na graf v

pÍ1loze 2.4 by doporučená relativní vzdálenost pro jednotlivé zkoušené přelivy byla asi 0,8,

1,05 a I,55, což mohou bý v praxi někdy dost důleŽitérozdily.



V kapitole 6 je uvedeno, žeby bylo vhodnélvůovat i o umístění hladinoměrného snímače

mino rovinu svislé syrrretrie ž|abu. V expďmentální části bylo získáni příslušných dat

věnoviíno jistě nemalé úsilí, ve vy'hodnocení však nebyly týo informace využity. Jaký k tomu

byl důvod?

Zadiní předloŽené bakalařská práce bylo zcela splněno.
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