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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
Autor diplomové práce: Bc. Sven Mužík  

Název diplomové práce: GIBSONOVA METODA MĚŘENÍ PRŮTOKU  

VE VODNÍCH ELEKTRÁRNÁCH  

Oponent diplomové práce: Ing. Petr Ševčík 

Pracoviště oponenta: OSC, a.s, Staňkova 18a, 602 00 Brno 

 

Kritéria hodnocení diplomové práce: 

1. Splnění požadavků zadání:  Hodnocení:  výborně (A) 

Komentář: Autor pojal problematiku komplexně s využitím dostupných podkladů. Přináší 

celkový přehled o Gibsonově metodě. Práce je poznamenán nedostatkem vlastních 

zkušeností, jejichž získání bylo ovšem mimo možnosti autora. 

 

2. Metodika zpracování a logické členění práce:  Hodnocení:  velmi dobře (B) 

Komentář: Práce je členěna logicky od teoretických základů, přes vyhodnocení cizích měření 

až po vlastní zkoušky a závěr. V teoretické části je kladen značný důraz na platnou normu 

IEC 60041/1991, jež obsahuje poznatky staré více než 30 let. To je částečně kompenzováno 

odkazy na novější literaturu. Je však třeba uznat, že autor bez vlastních větších zkušeností 

neměl jinou možnost a postupoval správně. 

 

3. Kvalita zpracování výsledků:  Hodnocení:  velmi dobře (B) 

Komentář: Při zpracování výsledků se vyskytly následující chyby: 

Data z VE Cantales: Autor nevyhodnotil správně periodu vzorkování, která zde činila 8.325 

ms (fvz = 120 Hz). Tato chyba je důsledkem prosté nepozornosti. Chyba v periodě 

vzorkování má stejnou váhu jako chyba penstock faktoru. Navíc nebyla provedena citlivostní 

analýza na vzorkovací frekvenci/periodu. 

Data z MVE Jánské Lázně II: Vzorkovací perioda 1 s je příliš dlouhá. Požadavek normy IEC 

60041 je nejméně 50 Hz. Postrádám alespoň upozornění na tento rozpor.  

Autor však vytvořil funkční výpočtový program a jeho metoda vyhodnocení  se správně 

zadanými daty poskytuje věrohodné výsledky. 

 

4. Interpretace výsledků, jejich diskuse:  Hodnocení:  velmi dobře (B) 

Komentář: Výsledky jsou interpretovány v principu správně. Autor má šanci po prohloubení 

vlastních zkušeností vykonávat samostatně měření průtoku Gibsonovou metodou. 

 

5. Využití literatury a její citace:  Hodnocení:  výborně (A) 

Komentář: Autor se správně orientuje v současně dostupné literatuře s moderními poznatky. 

Zachovává si od ní správný odstup a hlavní důraz v práci klade na vlastní práci, která je s 

poznatky v citované literatuře v souladu. 

 

6. Formální úprava práce, grafická a jazyková úroveň: Hodnocení:  velmi dobře (B) 

Komentář: Standardní úroveň. 

 

7. Závěry práce a jejich formulace:  Hodnocení:  velmi dobře (B) 

Komentář: Závěr shrnuje stručně a jasně výsledky diplomové práce, 

 

8. Otázky k obhajobě a případné další připomínky k práci: 
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 1. Jaký vliv na výsledek má přesnost stanovení vzorkovací frekvence / periody ? 

2. S jakou další (relativní) metodou měření průtoku bývá obvykle Gibsonova metoda při 

měřeních na elektrárnách kombinována ?      

 
 

Celkové hodnocení diplomové práce*: 

 Práci doporučuji k obhajobě: ANO 

 Návrh hodnocení:  VELMI DOBŘE (B) 

 
**ČVUT v Praze v souladu s ustanovením § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném 

znění, nevýdělečně zveřejňuje závěrečné práce včetně posudků a záznamu o průběhu a výsledku 

obhajoby. Odevzdáním posudku oponent souhlasí s jeho zveřejněním. 

 

V Kanicích dne 28. 1. 2019 

 

…………………………………………… 
                    Podpis oponenta 

 
(*)  Celkové hodnocení diplomové práce nemusí být průměrem výše uvedených hodnocení jednotlivých částí.  

Váhu dílčích kritérií určuje oponent. 

(**)  Informace ke zveřejnění Vámi vypravovaného posudku. 


