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3. Kvalita zuracování yýsledkůz Hodnocení:
Komentář : Kvalita zaracovžrriri,rísledků ie wnikaiící.

Celkové hodnocení diplomové práce-:
Práci doporučuji k obhajobě: ANO
Náwh hodnocení: ltýgoní{Ě (n}

1. splnění oožadavků zadánil Hodnocení: vý

Komentář: Zadéni diplomové práce, tedy po kalibrování a veriíikováni matematického
modelu neustáleného proudění simulovat rtané provozní režimy vodních elektráren Orlík

dynamiclqich jevu v nádržiKamýk, bylo

2. Metodika a loeické členění Hodnocení:
Komentář: Jednorozměrný model nádrže Kamýk byl vytvořen v programu HEC-RAS 4,1.0.
Na základě simulací různých zaznamenaných provozních režimůjsou sestaveny matematické
funkce popisující pniběh kladných azáporných amplitud dynamic\ých vln. Metodika je

, práceje logicky členěna.

4. ků. ieiich diskuse: Hodnocení:
Komentář: Výsledky jsou předvedeny především v grafech, což samo o sobě je velmi názomá
metoda, ale i doprovodný text svědčí o ziskaných zkušenostech diplomantky ve zpracovávané

5. využití §teraturv a ieií citacel Hodnocení:
Komentář: V seznamu je popsáno třináct zdrojů, které jsou v textu označeny, rozsah ajejich
w.tlžití odpovídá zpracovávané problematice.

6. Formální ú aiazykováúroveň: Hodnocení: výborné
Komentář: Diplomová pťác§ ie z pohledu tohoto kriteria celkově na wsoké urovni.

?. Závéry práce a ,ieiich for,mulace; Hodnocení: výborně (A)

Komentář: V závěru práce je vyhodnoceni jednotlirlých cílů práce, které byly splněny.
Popsána je dosažená přesnost qýpočtu velikosti a načasování amplitud, která činí 5 cmbez
změny pnitoku elektrámou a 10 cm pfi změně průtoku, a načasování amplitudy činí +/- 15
minut.

8. k obhaiobě a nřínadné další ínkv k
Výpočetní krok byl zvolen 1 minuta, jahý vliv na qýsledky by měla jiná hodnota?
Jalqý bude či jaký se navrhuje další postup qfzkumu s vyrržitím v,ýsledků této diplomové
práce v praxi?



"ČVWv Prazev souladu§ustanowuín § 47bzákonač. IIUIg98 Sb., ouysokjchškoláchvplaném
měnÍ, ncvýdělečŇ neřejňuje zóvěrečné práce včetně posudhT a zóznamu o ptůbělu a výsledht
oblwjoby. adevzdántmposudht optwnt souklasí s jeho neřeJněním.

VPraze dne 20. 6.2016

(*) Celkové hodnoc€nt diplomové prace nerrrusí být prrůmčrem výšo uvedenýctr hoaoocerriJoanoUivlcn částt.
Váhu díIč{ch kritérií urfuje oponerrt

(**) ínfo,rmace ke zvďejnění Ýámi vypravovaného posudtu.
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