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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: Tenkostěnný pravoúhlý přeliv s přítokovou šachtou 

Autor práce:  Bc. Jiří Šváb 

Oponent práce: prof. Ing. Jan Šulc, CSc. 

Popis práce: 

Práce se zabývá sledováním přepadového jevu přes přeliv s ostrou hranou při vertikálním 

natékání svislou šachtou. Práce má charakter spíše základního výzkumu, údajů pro tyto 

atypické ale v praxi se často vyskytující poměry je velmi málo. Text práce je rozčleněn v souladu 

s požadavky na skladbu kvalifikačních prací VŠ. Jednotlivé kapitoly mají obsahově navazující 

sled. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Práce využívá náročný experiment na hydraulické trati, jehož výsledky jsou následně 

zpracovány. Účel práce je v úvodu jednoznačně popsán, využitelnost výsledků práce v praxi je 

zdůvodněna. Je využito správného postupu a vyhodnocení jeho výsledků. Výsledky jsou 

rozhodně přínosem a rozšířením oblasti přepadu, která je však v oblasti vertikálního nátoku 

šachtou relativně málo probádaná. Rešerše je provedena správně, následné využití dosud 

publikovaných údajů při zpracovávání práce je příkladné.  

Při zpracování výsledků a jejich prezentace se vyskytly určité nepřesnosti a mírné nedostatky, 

které popisuji dále. Tyto však nemají dopad na definované závěry a shrnuté poznatky ve 

vlastním textu. 

Požadavky na vypracování diplomové práce jak po stránce legislativní, tak i po stránce obsahové 

jsou splněny beze zbytku. Výsledky mohou být využity pro projektové i vědeckovýzkumné účely. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Zkoušeny byly na objektu stavy při 5 průtocích, v textu jsou uváděny však na některých místech jen 

4 (str. 22, 23). 

U porovnání hodnot přepadových výšek se hovoří o relativní chybě 3,5 %, při větších průtocích je 

hodnota vyšší. Výstižnější je hovořit o odchylce, pokud není definována či známa vztažná referenční 

hodnota. Jak správně autor uvádí, nejistotami mohou být zatíženy oba typy měření. 

V textu je symbol L používán nejčastěji pro délku šachty, ale také pro odlehlost odběrného 

piezometrického otvoru pod úrovní přelivné hrany, toto může zejména při uvádění relativních 

hodnot délek mýlit.  

Orientace os v absolutním i relativním pojetí užitého souřadného systému jsou obráceně vůči 

orientaci v textu. 

Správně je uvedeno porovnání průběhů hladin s dalšími autory, toto však v celkovém přehledu nelze 

při čtení obr. 5.7 provést. 

V kapitole 4.3 (str. 16) jsou uvedeny jasné požadavky na provedení a instalování homogenizačních 

prvků protiproudně před přelivem, odkud jsou převzaty? 

Na straně 17 a potažmo jinde v textu se uvádí chyba měření (odlehlostí od zvolené úrovně) 0,1 mm 

za ideálních podmínek. Jaká je tato hodnota v případě Vámi měřených provozních laboratorních 

průtokových stavů? 

Jaký je Váš názor na vliv nezavzdušnění prostoru pod přepadovým paprskem na kapacitní a provozní 

podmínky, jedná se o stav možný u požerákové šachty. Zde si jen dovolím polemizovat s údajem  

o zvětšení kapacity při nezavzdušnění o 25 %, byť je údaj převzatý z definovaného zdroje. 

Na závěr uvedu jedno doporučení pro případné další publikování výsledků. Pro aplikační účely 

ohraničit platnost předkládaných výsledků i z hlediska hloubky šachty, použitá hloubka však byla pro 

dosažení homogenizace proudu v ní dostatečná. U malých hloubek se však tento vliv musí projevit. 

Závěr: 

Diplomová práce má dobrou úroveň. Text v celé šíři splňuje požadavky na diplomové práce 

vypracovávané na VUT v Brně. Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 22. 1. 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


