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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Numerické modelování přepadu vody přes přeliv 

Autor práce: Bc. Šilhánková Lenka 

Oponent práce: Ing. Tomáš Roth 

Popis práce: 

Autorka diplomové práce měla dle zadání za úkol numerické modelování dokonalého a nedokonalého 

přepadu přes přeliv. Zadání práce nespecifikovalo o jaký přeliv se má jednat ani jaké konkrétní 

výsledky modelování má diplomová práce obsahovat. Zpracování diplomové práce tedy autorce 

umožňovalo poměrně velký výběr zajímavých případů  přelivů a možnost volby výpočetního 

programu.  Autorka si zvolila dle mého názoru nejjednodušší možný případ přepadu přes ostrohranný 

přeliv, jehož fyzikální vlastnosti přepadu se pokusila modelovat v programu Flow 3D. 

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.: 

Ad1) Diplomová práce je zpracována v rozsahu 51 stran. Na prvních 26 stranách je vhodně 

zpracována rešerše literatury týkající se problému numerického modelování přepadu vody přes 

přelivy. Na dalších 18ti stranách je popsáno použití zvolených programů, jednotlivé kroky vytvoření 

jednoduchého modelu a vstupování okrajových podmínek do programu Flow 3D. Tuto pasáž 

naplňuje množství „printscreenů“ obrazovky počítače. Bohužel samotný předmět diplomové práce 

spočívající v prezentaci výsledků modelování se v diplomové práci objevuje na posledních 6ti 

stranách.  

 

Ad 2) Pro řešení zadané úlohy byly zvoleny správné metody. Bohužel byly zvoleny ne příliš správné 

postupy v zadávání okrajových podmínek do modelu Flow 3D, čemuž následně odpovídají výsledky. 
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Ad 3) V diplomové práci byla využita vhodná odborná literatura a autorka díky tomu měla dobrý 

základ pro řešení své diplomové práce. Do práce s odbornou literaturou je však zapotřebí započítat 

i studium materiálů k vhodnému ovládání programu Flow 3D, které nebylo zcela dotaženo do konce. 

 

Ad 4) Po formální, grafické a jazykové stránce byla práce zpracována na dobré úrovni.  

 

Ad 5) Diplomová práce splnila požadavky zadání jen částečně a to vypracováním rešerše literatury 

týkající se problému numerického modelování přepadu vody přes přeliv. Práce obsahuje možná až 

zbytečně podrobný popis zadávání okrajových podmínek do modelu na úkor prezentace výstupů 

z modelu. V diplomové práci se zmiňuje snaha řešit v programu Flow 3D přepadové výšky 10, 20, 

30, 40 cm..., ale vzápětí je díky zadané přítokové rychlosti 0,6 m/s do modelu vše popřeno a 

akceptuje se výsledek přepadající výšky 75 až 82 cm, kterou program v rámci ustálení výpočtu 

generoval. Ve třech jednoduchých tabulkách a grafech je následně prezentován výpočet součinitele 

přepadu „m“ dle Bazina z výsledných ustálených hodnot výšky přepadu a průtoku vůči tabulkové 

hodnotě tohoto součinitele a porovnána procentuálně shoda výsledku. Prezentované procentuální 

shody jsou interpretovány často nepřesně. 

Závěr práce hodnotí tři z použitých turbulentních modelů a hodnotí jejich „přesnost“ nešťastně 

škálou 4% až 11%. Nepřesnosti jsou dle autorky způsobeny zjednodušujícími předpoklady a hrubostí 

výpočtové sítě i přes to, že výpočet problému trval mnohdy až 24 hodin. 

 

Ačkoliv měla autorka k dispozici výstupy i v grafické podobě, nejsou v práci uvedeny. 

Autorka řešila úlohu jen pro dokonalý přepad. Nikoliv pro přepad nedokonalý, což bylo v zadání. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) Proč nebyly v diplomové práci prezentovány grafické výstupy z modelovaného jevu? 

2) Jak se liší dokonalý přepad od nedokonalého přepadu? 

3) Uveďte příklady typů jezových konstrukcí a popište jejich výhody a nevýhody. 

Závěr: 

Ačkoliv práce skýtala možnost pro řešení zajímavých hydraulických jevů na široké škále známých 

konstrukcí přelivů, autorka si vybrala pro řešení ostrohranný přeliv na jehož modelu nedokázala 

zadat přesné vstupní parametry a interpretovala tak jen výsledky, které se jí podařilo z programu 

Flow 3D získat pouze pro případ dokonalého přepadu, nikoli však již pro případ přepadu 

nedokonalého.   

Klasifikační stupeň podle ECTS: E / 3 

Datum: 23.1.2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


