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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Tlumení energie proudu vodním skokem v prostoru rozšíření 
koryta 

Autor práce:  Bc. Radek Pospíšil 
Oponent práce: Doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. 

Popis práce: 

Úkolem předložené diplomové práce bylo podle citovaného Zadání provést zhodnocení míry 
tlumení energie nadkritického proudu vodním skokem v protékaném prostoru rozšiřovaného 
koryta. Na hydraulickém modelu simulovat definované reálné proudové poměry. Zpracované 
výsledky měření porovnat s dosud používanými postupy a vyhodnotit vliv jednotlivých 
tvarových konfigurací na míru tlumení vodním skokem. Počtem sledovaných konfigurací práce 
překročila požadavek zadání úkolu. 

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 posuzuje míru podílu jednotlivých úprav tvarů a situování dnových a prahových prvků 
na tlumení energie vodním skokem. Vzhledem ke snaze po zvyšování kapacit bezpečnostních 
objektů vodních děl včetně spodních výpustí se jedná o problematiku velmi aktuální. 
Práce je vzhledem ke svému obsahu přehledně členěna do sedmi věcných kapitol  
(mimo úvod, závěr, seznamy literatury, symboliky, tabulek a přílohy). 
Těžiště práce pak spočívá ve dvou kapitolách obsahujících popis vlastního modelu, postup 
měření a zejména získané výsledky. Tato experimentální část diplomové práce je značně 
rozsáhlá a je zřejmé, že musela být i časově náročná a vyžádala si desítky hodin strávených v 
laboratoři. Ke každému měření jsou uvedeny podrobné sestavy naměřených hodnot a 
přehledné grafy. Fotodokumentace výborně dokumentuje různé zkoumané konfigurace na 
modelech. V posledních dvou kapitolách je pak provedeno srovnání vyhodnocených výsledků 
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měření s odpovídajícími hodnotami získanými z empirických výpočetních vztahů. Souhrnné 
výsledky umožní porovnat a zvolit vhodnou variantu řešení vývarového prostoru pro 
konkrétní proudové a geometrické podmínky na díle i s přihlédnutím ke konfiguraci terénu. 
Diplomant v práci nastínil i zhodnotil u konfigurací s „návratem vody štěrbinou“ možnost 
nového přístupu ke stabilizaci polohy vodního skoku při extrémním hydraulickém zatížení, 
jehož reálné využití, jak správně uvádí, bude muset být ověřeno dalšími zkouškami.  

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Jak byla měřena délka vodního skoku? Jaký je Váš názor na chyby (nejistoty) na modelu 
měřených proudových charakteristik vodního skoku? 
2. Zvolená hodnota rozevření divergentního koryta tg δ = 0,15 zajistila neodtrhávání 
tranzitního proudu od boční stěny? 
3. Pokus s „návratem“ vody štěrbinou do profilu výtokového otvoru se projevil vhodně 
z hlediska možné stabilizace počátku vodního skoku. Jak je možné dle Vašeho názoru 
realizovat návrat zpětného proudu do požadovaného profilu počátku vodního skoku při 
zvýšených průtocích? 
4. Má ohraničení závěrečným prahem (v prostoru vývaru navrhovaného dle ekonomických 
zásad) pozorovatelný vliv na fluktuaci délky vodního skoku? 
5. Na str.17 a 18. jsou velmi špatně čitelné tabulky. 
6. Naznačte, jak by se stanovilo Coriolisovo a Bousinnesqueovo číslo kdybychom uvažovali 
parabolický profil s okrajovými podmínkami ( v=vmax pro y=h, dv/dy = 0 pro y=h a v=0 pro y=0). 

Závěr: 

Po formální, jazykové a grafické stránce je celý dokument zpracován na dobré úrovni. Co se 
týče obsahové stránky, je zde zpracován značně rozsáhlý soubor změřených dat, je provedeno 
jejich přehledné numerické a grafické vyhodnocení a na tomto základě jsou vyvozeny věcné a 
logické závěry. Tím bylo splněno zadání diplomové práce. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A 

Datum: 18. ledna 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


