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Název práce: Časový vývoj metrologických charakteristik ultrazvukových 

hladinoměrných snímačů 

Autor práce:  Radek Šamánek 

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

Popis práce: 

Zadání práce: V rámci bakalářské práce bude v pravidelných intervalech sledováno šest 

hladinoměrných snímačů, které jsou instalovány v areálu Fakulty stavební a v kanalizačních 

tratích in-situ. Bakalářská práce se zaměří na vyhodnocení vývoje metrologických 

charakteristik těchto snímačů. 

Textové části předložené bakalářské práce začíná popisem metod a měřicích nástrojů v praxi 

používaných k měření úrovně hladiny při proudění kapalin s volnou hladinou. Tento popis je 

přiměřeně podrobný a srozumitelný. Postrádám však na mnoha místech odkaz na zdroje 

těchto informací a tvrzení. Následující text práce, popisující podrobně instalace sledovaných 

šesti UZV měřidel a postup provedených měření a jejich vyhodnocení, je rovněž převážně 

dostatečně podrobný a srozumitelný, kromě několika konkrétních připomínek uvedených 

níže. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Na str. 13 v kap. 2.1.3 Háková a hrotová měřidla je uvedeno: „O kontaktní hladinoměr se 

jedná v případě, pokud je citlivý hrot pověšený na drátu nebo pásce“. Existuje bezkontaktní 

hákové nebo hrotové měřidlo? 

Ke všem typům tlakových snímačům chybí poznámka o velké závislosti správného výsledku na 

tvarovém provedení vlastního tlakového odběru. 



 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

2 / 2 

Na str. 21 v kap. 2.6.1 je napsáno: „Rychlost šíření zvuku vzduchem je 340 m/s …“ Toto 

jednoznačné konstatování je ale vzápětí relativizováno. Platí tedy uvedené tvrzení? 

V předposlední větě kapitoly 3 na str. 29 je : „Tento stav byl podmětem pro provedení …“, 

domnívám se, že zde mělo být „podnětem“. 

V kap. 4.1 na str. 31 je poněkud rozporuplné schéma a definice kóty S – minimální rozsah. 

Můžete tento pojem minimálního rozsahu měřidla lépe vysvětlit? 

Na konci kapitoly 4.3.5 na str. 36 a 37 je informace o sklonu dna instalovaného MVŽ 15. Je 

opravdu možno považovat zjištěný sklon 40 ‰, oproti požadované vodorovnosti, za mírný 

sklon? 

V kap. 5.1 na str. 42 a obdobně na str. 44 je: „Vývoj … je systematický …“. Můžete podrobněji 

vysvětlit, co máte touto formulací na mysli? 

Můžete uvést pravděpodobné důvody příčiny výrazně se odlišujících dat v září 2015 na obou 

objektech ve Slavkově a v květnu 2016 na odtoku v Bučovicích? 

Dále můžete uvést pravděpodobné důvody příčiny většího rozptylu naměřených dat v zimních 

obdobích oproti letním obdobím? 

Žádám o doplnění závěru práce o názor studenta, zda zjištěné drifty sledovaných snímačů 

jsou významné, jak z pohledu zmínění rekalibrace, tak z pohledu požadované přesnosti 

stanovování průtoků.   

Závěr: 

Přínos práce pro velmi početnou obec uživatelů UZV měřidel je velký. Předloženou práci 

doporučuji k přijetí k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  29. května 2017  Podpis oponenta práce………………………………… 


