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HODNOCENI BAKALARSKE PRACE

obhajoba této bakalářské práce se koná dne: -

Téma bakalářské práce: Modelování požárů a jeho uplatnění při zjišťování příčin
bytových požárů.

Jméno a příjmení: Adam Fojtík

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?

Bakalářská práce je logicky strukturovaná. Teoretická část plynule navazuje na část, která
tvoří podstatu bakalářské práce.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:

Bakalářská práce se zabývá problematikou modelování bytových požárů. Tato problematika
není v České republice v praxi využívána, nicméně modelování požárů by mělo být
v budoucnu součástí standardního postupu při vyšetřování zejména velkých požárů.
Zpracovatel modeloval v softwarovém programu bytový požár, u kterého byl přítomen jako
zasahující hasič. Samostatně si musel vybrat vhodné softwarové prostředí a vyhledat databázi
materiálů, vhodných pro modelaci tohoto typu požáru. Spojením osobní zkušenosti
s hasebním zásahem a získáním dalších detailních informací vytvořil dokument, který
v grafické podobě ukazuje reálný časový průběh požáru v bytě od jeho vzniku do zahájení
hasebního zásahu. Práce je doplněna grafy, tabulkami a obrázky z modelového průběhu
simulace požáru. Lze konstatovat, že cíle stanovené zadáním diplomové práce byly splněny.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Ne zcela objektivně je provedena simulace množství vývinu kouře při tomto bytovém požáru.
U reálného požáru docházelo k menšímu vývinu kouře, než je zobrazeno v simulaci. Tato
skutečnost však neměla zásadní vliv na porovnání skutečného požáru se simulovaným.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?

Pomocí modelace tohoto požáru byly mimo jiné odečítány teploty v jednotlivých místnostech
a v různých výškových úrovních. Při reálných požárech není možné tyto teploty měřit
minimálně do doby příjezdu zasahujících jednotek s potřebnou technikou. Pak jsou hodnoty
zkresleny provedením hasebního zásahu. Modelováním požáru lze odečítat teploty požáru
v jednotlivých místnostech, které jsou taktéž různě vzdáleny od ohniska vzniku požáru.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Mezi uvedenými studijní prameny jsou zákony, vyhlášky, publikace i odkazy na internetové
stránky. Jejich výběr byl vhodný pro realizaci cílů bakalářské práce.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):

Z hlediska jazykové stránky i formálního zpracování jsem nalezl drobné nedostatky, které
však neměly vliv na výsledek bakalářské práce.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?

Tuto bakalářskou práci lze využít jako jeden z dalších podkladů pro budoucí realizaci
modelování požárů. Některé obsažené informace lze využít při modelování plošných požárů.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

Jakým způsobem a zda lze aplikovat použitý software pro modelování požárů v jiných typech
objektů, než jsou bytové požáry. Uveďte příklady dalšího využití.

10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

Bakalářskou práci hodnotím výborně.

V Ostravě dne 5. května 2013
Podpis oponenta~

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


