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Název práce: Tenkostěnný pravoúhlý přeliv s přítokovou šachtou 

Autor práce:  Bc. Jiří Šváb 

Vedoucí práce: doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá přepadem přes tenkostěnný pravoúhlý přeliv bez bočního zúžení, 

na nějž voda přitéká svislou šachtou. Vzhledem k absenci publikací popisujících uvedený případ 

diplomant zvolil metodu experimentálního výzkumu. Provedl rozsáhlé měření postihující běžně 

používané rozsahy relativní délky šachty. Vyhodnotil průběh hladiny v podélné rovině symetrie 

v absolutním i relativním vyjádření a stanovil součinitel přepadu. Pro vyjádření vlivu relativní 

délky šachty na průtočnost zavedl vhodně součinitel vlivu relativní délky šachty, který vliv 

jednoznačně vyjadřuje. Autor vyhodnocuje i vliv relativní délky šachty na změnu tvaru 

přepadového paprsku ve dvou bodech, jeden pro horní obálku a druhý pro dolní obálku. 

Dokazuje, že ovlivnění jak průtočnosti, tak tvaru přepadového proudu je plynulé.  

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Diplomant pracoval na své diplomové práci soustavně, cílevědomě a se zájmem. Nastudoval 

potřebnou normativní a odbornou českou a především zahraniční literaturu. Postup prací 

konzultoval pravidelně. Konzultace byly věcné, komunikace byla bezproblémová. Návrhy 

vedoucího vhodně zahrnul při řešení a psaní práce. Provedl a zpracoval obsáhlý experimentální 

výzkum. Relativně pečlivě prováděl měření. Výsledky přehledně dokumentoval tabelárně 

i graficky v absolutním i relativním vyjádření. Doporučil pro stanovení průtoku vhodnou rovnici 

s vyjádřením součinitele přepadu pomocí součinitele vlivu relativní délky šachty, což lze 

považovat za významný přínos v oblasti návrhu přelivů. Za přínosné lze považovat i vyjádření 

vlivu relativní délky šachty na tvar přepadového paprsku. Výstupy jsou cenné a lze je přímo 
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použít v praxi. V práci se vyskytují drobné nedostatky ve formátu písma, ve značení obrázků, 

v seznamu veličin a v zápisu literatury, které mírně zhoršují čitelnost, ale nesnižují hodnotu 

práce. 

Diplomant prokázal schopnost řešit zadanou úlohu samostatně, aplikovat nabyté vědomosti 

a zpracovat je do požadované textové a grafické podoby na odpovídající úrovni. Na základě 

uvedených skutečností doporučuji komisi pro Státní závěrečné zkoušky v navazujícím 

magisterském studijním programu přijetí diplomanta ke státní závěrečné zkoušce a k obhajobě 

jeho diplomové práce. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

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


