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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  - 

Téma bakalářské práce :   

      Posouzení některých parametrů požáru v koridorech 

      

Jméno a příjmení : Tomáš Cvejn      

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Zpracování bakalářské práce odpovídá jejímu zadání v plném rozsahu.  

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

Výklad bakalářské práce postupuje od základní definice stavebního prostoru koridoru (chodby), 

přes popis sledovaných parametrů požáru v takto specifických prostorech až k charakteristice 

a praktickému využití zónového modelu FPEtool a jeho modulu CORRIDOR, jenž je zaměřen na 

výpočet šíření požáru v koridorech. Struktura a návaznost jednotlivých kapitol je kompaktní 

a poskytuje čtenáři souhrnnou orientaci v dané problematice. 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

Teoretická část práce (kapitoly 1 až 5) je převážně popisná a shrnuje již známé informace 

o parametrech požáru či matematických modelech požáru. Přínosná je však stěžejní část práce 

(kapitola 5) věnovaná modelu FPETool a jeho modulu CORRIDOR, která přehledně seznamuje 

s matematickým aparátem, uživatelským rozhraním, nakládání se vstupními a výstupními daty 

a s omezeními tohoto výpočtového nástroje.  

Praktická část práce (kapitoly 7 až 9) prezentuje jednoduchá řešení variantních úloh šíření kouře 

v koridoru v jednom či dvou směrech, na kterých pisatel poukazuje nejen na praktickou funkci 

modulu CORRIDOR, popř. modulu FIRE SIMULATOR, ale provádí i sumarizaci a porovnání 

výsledků a rozbor vlivu vstupních parametrů na výsledné hodnoty. Autor práce zde prezentuje i 

osobní postřehy získané při užívání modelu FPEtool.  

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 „Informační zdroje pochází z let 1995 – 2014“ (str. 2). V práci byly využity zdroje i z roku 1992 

[5].   

 „…koridor rozumí nepřípustná stezka“, spíše nepřístupná stezka (obr. 3) 

 Popis místností v půdorysu na Obr. 1 je neúplný. Proč?   

 Diskuse: Hloubka vrstvy kouře je v prostoru koridoru na obr. 3 znázorněna jako rovnoměrně 

rozdělená. Může být v různých pozicích od místa vzniku požáru rozdílná?  

 Není jasně vysvětlen pojem „přední hranice vrstvy kouře“ (str. 7) 

 Diskuse: Význam slova „koridor“ je velmi široký. Pro potřeby této práce a v souladu s českými 

zvyklostmi bych doporučoval používat spíše výraz „chodba“.  Užití jiného výrazu jako např. 

„vodorovná hala“ (str. 4) není rovněž příhodné vzhledem definici haly (např. podle § 2, písm. a) 

vyhlášky č. 3/2008 Sb.). 

 Některé formulace jsou sice míněny správně, ale jsou neexaktní nebo hůře srozumitelné, např.: 

„Počáteční teplota vrstvy kouře je teplota kouře u dveří z místnosti koridoru. Pokud je výška 

dveří nižší než strop koridoru, nebo jsou dveře užší, než je koridor samotný, dochází k přisávání 

chladnějšího vzduchu a teplota kouře klesá.“ (str. 7) 

Popis jedné z procedur FIREFORM „...určujících například teplotu stropní části v definovatelné 

vzdálenosti od centra sloupce vlivů,…“ (str. 15) 

 

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

Bakalářská práce sice nepřináší nové poznatky, ale poukazuje na specifické závislosti šíření požáru 

v koridorech (chodbách). 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Bakalář vhodně použil odborné literatury nejen z českých, ale zejména ze zahraničních zdrojů. 

 

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

Předložená práce je po formální i jazykové stránce je přiměřená. 

 

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

Práce může sloužit pro ty, kteří by měli zájem využívat modul CORRIDOR modelu požáru 

FPEtool jako vhodný český manuál. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Zdůvodněte Váš způsob výběru vstupních dat pro simulaci (výšku vrstvy kouře při vstupu do 

koridoru, počáteční teplotu kouře a objemový tok zplodin) a objasněte vliv těchto veličin 

na výsledné hodnoty simulace? 

 

10. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

velmi dobře 

 

 

 

 

 V Ostravě   dne 22. května 2014   

     Podpis oponenta 

 


