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Diplomant se ve své práci „Měření rychlosti v dnové mezní vrstvě kanálu pomocí rovinné 
laserové anemometrie“ zabývá především praktickým určením profilu rychlosti, který se 
v oblasti dna vyznačuje velkým gradientem rychlosti. Práce je rozdělena do části teoretické, 
zejména teorie mezní vrstvy s uvedením tří základních vztahů pro náhradu profilu rychlosti 
v oblasti mezní vrstvy kanálu (zákon sedminový, logaritmický a mocninový dle normy ISO 
748). Práce je dále zaměřena na praktické měření v oblasti mezní vrstvy metodou laserové 
anemometrie PIV a kalibrovanou hydrometrickou vrtulí. Diplomant se neomezil jen na měření 
v jednom místě žlabu, ale provedl měření ve více profilech podél svislice pro různé průtoky, 
tedy výšky hladin v měrném žlabu. Kapitoly v této teoretické části popisují i postup měření 
hydrometrickou vrtulí a metodu rovinné laserové anemometrie PIV. Uveden je i rozsah 
platnosti vztahů v oblasti dnové mezní vrstvy. Pro toto sloužila i kontrola relativní odchylky od 
měřených hodnot pro odlehlost ode dna pod hodnotu 50 mm. Na závěr teoretické části je 
provedeno srovnání jedotlivých používaných teorií, z čehož vyplynulo, že zatím nejvhodnější 
je používání vztahu dle normy ISO 748. Důležitý závěr je ten, že relativní odchylky dle vztahu 
normy ISO 748 i dle logaritmického zákona s obecnými koeficienty jsou v podstatě malé a tyto 
vztahy jsou pro stanovení průtoku v dnové oblasti plně postačující. 

Diplomant provedl velký kus experimentální práce a já doporučuji tuto diplomovou práci 
k obhajobě. Neuškodilo by však ještě jedno konečné přečtení si rukopisu před odevzdáním, aby 
se v něm nevyskytovaly zbytečné chyby, jako například Reinoldsovo kriterium (str. 10), 
rozdělení rychlosti u hladného dna kanálu (str. 18) a termíny jako „vlastnosti hladkých drsných 
povrchů“ v obr. 4.5. na str. 19. 

Dotazy:  
1. Na str. 11 dole je uvedeno Coriolisovo kriterium .α  Tato definice je nepřesná, uvádí celkový 
vektor rychlosti u, a vztah obsahuje ve jmenovateli střední průřezovou rychlost, o které 
předpokládáme kolmost k průtokové ploše. Chtěl bych uvést přesnou definici Coriolisova 
kriteria. 

2. Na str. 30, resp. Dále na str. 31 je uveden kalibrační vztah měrné vrtule. Běžně se používají 
vztahy se dvěma koeficienty a lineární vztah, tento je polynomický. Jak byly koeficienty 
získány? Poskytuje takovýto kalibrační vztah vyšší přesnost zejména v oblasti vysokého 
gradientu rychlosti, jako je oblast mezní vrstvy? 
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