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Pracoviště oponenta: Fakulta strojního inženýrtsví, UJEP v Ústí nad Labem 

 

Kritéria hodnocení diplomové práce: 

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

Komentář: Práce svým zpracováním a rozsahem splňuje zadání. Práce se věnuje problematice 

obtékání překážek z pohledu: empirického, matematického a experimentálního s cílem využití 

metod PIV a PTV pro účely stanovení hladinových rychlostí. 

 

2. Metodika zpracování a logické členění práce:  Hodnocení:  výborně (A) 

Komentář: Metodicky je práce vhodně členěna a jednotlivé části logicky navazují. 

 

3. Kvalita zpracování výsledků:  Hodnocení:  výborně (A) 

Komentář: Pro účel stavby fyzikálního modelu jsou použity komponenty vzniklé 3D tiskem z 

plastu. Pro účel stanovení hladinovou rychlostí jsou použity a aplikovány metody PIV a PTV, 

práce obsahuje jejich stručný popis a metodiku využití v SW MATLAB. Zpracování obrazu 

není úplně triviální a práce demonstruje základní postup a nutné kroky k dosažení korektních 

výsledků. Měřená data jsou porovnána s daty z matematického modelu proudění o volné 

hladině (CFD).   

 

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

Komentář: Práce obsahuje stručnou diskuzi nad výsledky a vzájemným porovnáním 

použitých přístupů. 

 

5. Využití literatury a její citace:  Hodnocení:  velmi dobře (B) 

Komentář: Práce se odkazuje na několik zdrojů z oblasti využití metod PIV a PTV. Možná by 

byla účelná podrobnější literární rešerše k dané problematice. 

 

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

Komentář: Práce je na přijatelné grafické a jazykové úrovni. 

 

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

Komentář: Formulace závěrů je stručná. 

 

8. Otázky k obhajobě a případné další připomínky k práci: 

 Student touto prací prokázal nabytí jak teoretických zkušeností, tak prokázal praktickou 

zručnost jak ve stavbě a realizaci fyzikálního modelu, realizaci vlastního měření, tvorby a 

vyhodnocení numerického experimentu a následně ve zpracování a vyhodnocení 

naměřených/zaznamenaných dat metodami PIV a PTV. Práce se věnuje jednomu fyzikálnímu 

jev (obtékání překážky o volné hladině) a použití různých přístupů na jeho zkoumání, 

nicméně poté už nejde do hloubky u metod zpracování obrazu.  

 

Práce se věnuje velmi slibné aplikaci moderních přístupů zpracování obrazu právě do oblasti 

vodního hospodářství a hydrotechniky, kde zmiňovaná přesnost by byla dostačující pro 
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pochopení závislostí a souvislostí. Slibně hodnotím možnost použití PIV a PTV metod 

například i pro oblast hydroenergetiky, kterou autor v textu zmiňuje.  

 
 

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 Ústí nad Labem dne 2.2.2022 

 

…………………………………………… 
                    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. 


