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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Diplomová práce odpovídá svým obsahem zadání v plném rozsahu, kromě 

experimentálního proměření tlakových ztrát vzniklých při definovaném převýšení na 

hadicovém vedení (viz Zadání práce – Charakteristika práce: dílčí část bodu 2.).  

Vzhledem ke kvantitě a kvalitě ostatní práce se však dle subjektivního názoru 

oponenta nejedná o nijak veliký problém, který navíc vznikl z organizačních a 

technických důvodů na experimentálním pracovišti, což student sám v práci přiznává. 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

Diplomová práce je strukturována přehledně. Kapitoly na sebe logicky navazují a z 

hlediska svého obsahu vystihují požadavky zadání. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

Diplomová práce se zabývá problematikou výpočtového a experimentálního určení 

tlakových ztrát ve vedení vysokotlakých vodních řezacích zařízení se zaměřením na 

systém CCS Cobra. Je rozdělena na šest hlavních částí a čtyři přílohy. První část se 

zabývá představením vysokotlakých kapalinových řezacích zařízení. Druhá část uvádí 

systematický přehled fyzikálních teorií a výpočtových vztahů potřebných 

k výpočtovému určení tlakových ztrát ve vodním vysokotlakém vedení při různé 

konfiguraci. Třetí část uvádí principy a účel měření tlaku ve vedení. Čtvrtá část pak 

prezentuje soustavu pro experimentální práci. V páté části je popsán průběh měření i 

s vyhodnocením výsledků. A v části šesté je pak návod pro používání realizovaného 

měřícího zařízení s odkazem na Přílohu 2, kde je postup popsán detailně. 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Zkratky vyplývající z celých oficiálních názvů institucí by měly být uváděny ve své 

kompletní podobě, tedy například HZS ČR (nikoliv pouze HZS) nebo VŠB – TU 

Ostrava (nikoliv pouze VŠB). 

Obrázek č. 16 na straně 34 neobsahuje viditelnou legendu čar (nezasvěcený čtenář by 

mohl mít problém s pochopením významu obrázku). 

Legendy obrázků č. 17–23 na stranách 35–39 jsou v daném měřítku a při dané kvalitě 

tisku velmi obtížně čitelné, především pokud jde o barvy čar (není vždy zcela jasné, co 

k čemu patří). 

 

 

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

Diplomová práce přináší nové poznatky především ve formě naměřených dat při 

fyzikálním experimentu a porovnání s hodnotami deklarovanými výrobcem systému 

CCS Cobra. Konkrétně se jedná o kompletní oddíl 5.3 předmětné práce. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Studijní prameny a literatura je zvolena a využita plně v souladu s rozsahem a 

hloubkou zpracování řešené problematiky. 

 

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

Formální zpracování práce i jazyková stránka jsou na velmi dobré úrovni. Drobné 

překlepy jsou z hlediska celkového vyznění práce nevýznamné a výjimečné. 

 

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

Práci je možno využít nejen jako podklad pro další experimentální výzkum, ale 

především jako podklad pro odpornou přípravu a optimalizaci taktického postupu 

využití zařízení CCS Cobra v praxi u jednotek HZS ČR. Nezanedbatelná je také 

provedená literární rešerše, na níž je postaven přehledný souhrn výpočtových vztahů a 

fyzikálních zákonů týkajících se předmětné problematiky v teoretické části práce 

(konkrétně oddíl 2). 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Jak by autor práce subjektivně hodnotil budoucnost využití systému CCS Cobra v ČR? 

Ztráty tlaku vlivem velikých převýšení při zásazích ve výškových budovách jsou 

jedním z několika argumentů, proč je CCS Cobra dosud v ČR poměrně málo 

využívána. 

 

10. Práci hodnotím:  

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

   Výborně 

      

 

 V   Ostravě   dne 21.4.2015  Ondřej Zavila, v. r. 

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


