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Název práce: Vliv sklonu přívodního potrubí na Q/H charakteristiku měrného 

žlabu PARS P3 

Autor práce:  Dominik Naiser 

Vedoucí práce: Ing. Pavel Zubík, Ph.D. 

Popis práce: 

Zadání práce: Student provede v laboratoři ÚVS-LVV opakovaně měření závislosti průtoku na 

hloubce vzdutého proudu měrným žlabem PARS P3 při různém sklonu přívodního potrubí. 

Následně provede rozbor naměřených hodnot a navrhne vhodnou korekci výrobcem 

dodávané charakteristiky pro kompenzaci vlivu sklonu přítokového potrubí. Definuje nejistotu 

stanoveného průtoku pro případy, kdy nelze sklon potrubí stanovit. Cílem je zpřesnění 

stanovené hodnoty průtoku. 

  

Téma práce vychází z konkrétních potřeb praxe při měření množství vypouštěných odpadních 

vod. Při využívání trvale nainstalovaných měrných žlabů je možno se setkat se situacemi, které 

jsou velmi vzdáleny od ideálních hydraulických podmínek pro daný účel. 

Práce je zaměřena na ovlivnění funkce měrných žlabů sklonem přívodního potrubí těsně před 

nimi a přináší dílčí ale velmi užitečné odpovědi.  

Student v úvodní části práce podrobně popisuje metody měření průtoků a zaměřuje se na 

měrné žlaby. Dále popisuje, především v normách uvedené, technické, metrologické a 

provozní požadavky na měřicí systémy využívající měrné žlaby. V druhé polovině textové části 

práce popisuje podmínky a provedení měření, která uskutečnil v laboratoři a vyhodnocení 

naměřených dat. Z uvedených grafů lze vyčíst odpovědi na požadavky zadání, mohly však být 

lépe okomentovány v textu práce. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Student Dominik Naiser pro získání potřebných dat provedl velmi obsáhlou sadu měření a 

průběžně je vyhodnocoval a se mnou konzultoval. Po zaškolení v obsluze laboratoře, měřicí 

techniky a příslušného softwaru, provedl většinu měřicích a vyhodnocovacích postupů 

samostatně. Závěrečné poznatky zpracovala v grafech, jejichž podstata je shrnuta v textové 

části práce, zde však zcela nevyužil potenciál pracně naměřených dat. 

Bakalářskou práci studenta Dominika Naisera hodnotím stupněm B. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  2. června 2017  Podpis vedoucího práce………………………………… 


