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OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE 
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Pracoviště: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 
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doc. Ing. Pavel Fuchs, CSc.  

Technická univerzita v Liberci 

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 

Studentská 2 
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Ing. Ondřej Varta vypracoval disertační práci v oboru Požární ochrana a průmyslová 

bezpečnost s názvem Komplexní bezpečnost LPG stanic. Vlastní text práce je reprezentován 

120 stranami textu včetně přílohy, která obsahuje výpočty rozptylu toxického oblaku pomocí 

programu ALOHA. Celkový rozsah práce je tak 120 stran číslovaného textu včetně seznamu 

literatury. Celá práce dále obsahuje 26 obrázků a 18 tabulek. Z hlediska poměru vlastní práce 

a rozboru současného stavu lze konstatovat, že práce obsahuje 11 stran rozboru současného 

stavu problematiky (kap. 2) a 67 stran vlastní práce včetně diskuse výsledků (bez uvažování 

příloh). 

Cílem disertační práce podle vyjádření autora bylo navrhnout zcela nový pracovní metodický 

postup, který bude vycházet z jednotlivých postupových částí v oblasti požadavků kladených 

na bezpečnost práce a technická zařízení čerpacích stanic LPG. Již v takto formulovaném cíli 

však chybí vymezení, čeho se postup týká. Bezpečnosti práce? Při jakých činnostech? 

V dílčích cílech práce autor uvádí srovnání metody IAEA TEC – DOC 727 a metody ALOHA 

a popis způsobu použití pojistných ventilů za extrémních klimatických podmínek. 

 

Aktuálnost tématu disertační práce 

Zvolené téma je aktuální pouze v tom případě, že není k dispozici v tuzemských či 

zahraničních podmínkách adekvátní pracovní postup, že není k dispozici srovnávací studie 

pro metody IAEA TEC – DOC 727 a ALOHA, že nejsou k dispozici poznatky o spolehlivosti 

a chování pojistných ventilů za extrémních klimatických podmínek. To však nelze tvrdit. 

Chybějící pracovní postup v českém plynárenství nelze považovat za odůvodnění aktuálnosti 

tématu, porovnávání výsledků IAEA TEC – DOC 727 a ALOHA, ohledně dosahu šíření 

nebezpečné látky a odhadu následků na osoby, lze nalézt v mnoha bezpečnostních zprávách 

a příspěvcích na konferencích či časopisech. Problematika pojistných ventilů je v teorii 

i průmyslové praxi velmi bedlivě zkoumána. To, že není např. v českých standardech 

problematika pojistných ventilů dobře zpracována, nelze považovat za důkaz aktuálnosti 

práce. 
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Z uvedených důvodů nelze téma disertační práce označit za aktuální. 

 

Dosažení v disertaci stanoveného cíle  

Jak jsem uvedl v předchozím odstavci, autor formuloval cíl a dílčí cíle práce. Uvedené cíle 

práce považuji za vágně specifikované a pro doktorskou disertaci málo náročné. Tyto cíle 

však autor určitým způsobem naplnil.  

Lze tedy konstatovat, že deklarovaný cíl disertační práce byl autorem dosažen. 

 

Úroveň rozboru současného stavu v disertaci řešené problematiky 

Současný stav řešené problematiky je v disertační práci popsán v kapitolách 2. Rozbor 

současného stavu je reprezentován 11 stranami textu. Avšak kromě popisu stávající praxe, 

včetně požadavků dotčených orgánů státní správy ČR a SR a přehledu nehod spojených 

s LPG, neobsahuje tato kapitola nic, co by se dalo označit za rozbor současného stavu řešené 

problematiky v podobě, která se běžně vyskytuje a požaduje v disertační práci. 

  

Zvolený postup řešení a dosažené výsledky 

Při řešení zadaného cíle vycházel autor z analýzy problému, přičemž za klíčový faktor 

uvažoval požadavky pro bezpečný způsob umísťování a provozování LPG stanic. Za tím 

účelem analyzoval vybraná rizika – pracovní, organizační a technická. K nim formuloval 

obecná, v praxi známá a používaná opatření pro snížení rizika. 

Autor dále provedl srovnání metody IAEA TEC – DOC 727 a metody ALOHA. Tyto metody 

lze srovnat jen a pouze v odhadu následků. Jiné porovnání není možné, navíc jde o metody 

naprosto nesouměřitelné – indikativní screeningová metoda (IAEA TEC – DOC 727) vs. 

matematické modelování (ALOHA). 

Autor se též zaměřil na problematiku pojistných ventilů a odhalil určité nesrovnalosti při 

extrémních teplotách mezi normou požadavky na pojistné ventily podle normy 

ČSN EN 14 071 a hodnotami stanovenými podle normy ČSN 13 4309-3.  

Výsledky získané při řešení problematiky promítl autor do návrhu metodického postupu pro 

bezpečný provoz čerpacích stanic LPG. Ten zpracoval do dvou průběhových diagramů 

a promítl do návrhu postupu pro řešení bezpečnosti čerpací stanice LPG pomocí kontrolního 

seznamu (CHECK LIST) a vytvořil vyhodnocovací stupnici úrovně rizika podle počtu 

záporných odpovědí. Autor metodický postup aplikoval (ověřil) u 3 čerpacích stanic LPG. 

  

Teoretický a praktický přínos disertační práce 

V rámci teoretického přínosu se od disertační práce očekává jisté novum v oblasti vědeckého 

poznání. Zde jsem nenalezl žádný teoretický přínos. Praktický přínos považuji za 

diskutabilní. Porovnání výsledků IAEA TEC – DOC 727 a ALOHA po stránce následků je 

dávno v praxi známé. Výsledek ve formě kontrolního seznamu (CHECK LIST), který mapuje, 

zda je, či není něco opomenuto, byl již před mnoha lety běžně používán pojišťovnami. 

Změření tloušťky stěny zásobníku, zda odpovídá deklarované tloušťce, rovněž nelze 

považovat za praktický přínos. Takže jedině nalezená diskrepance mezi normami stojí za 

pozornost. 
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Formální úroveň práce a úroveň jazyková 

Po stránce formálního zpracování textu je práce na dobré úrovni. Obrázky a tabulky jsou 

přehledné a čitelné, text je bez gramatických chyba překlepů. Na str. 54 je chyba ve zdroji 

odkazů. 

Členění práce odpovídá zvyklostem pro disertační práci. Výhradu mám ke členění kap. 3 ve 

smyslu její podoby zobrazené v obsahu. Členění kapitoly 3 v obsahu evokuje, že autor řadí 

všechna rizika pod selhání lidského faktoru – stres. 

Po stránce jazykové je práce velmi špatná. Obtížně se čte, protože autor není mnohdy schopen 

srozumitelného a nekomplikovaného popisu. O použití odborné terminologie se ani 

nepokouší. Namátkové příklady uvádím níže. 

Str. 11 

… došlo k návrhu průběhového diagramu pro aplikaci instalace čerpacích stanic LPG ... 

Str. 36 

Uvedené riziko je možno hodnotit z hlediska následků jako velmi nebezpečné. 

… do jaké míry jsou tato rizika pro provoz nebezpečná … 

Str. 37/38 

Riziko nesprávného umístění … může mít … nedozírné následky. 

Str. 38 

… selhání technického stavu … 

… není možnost posoudit správnost a bezpečnost zařízení před rizikem požáru nebo výbuchu, 

před nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem užívaných nebo skladovaných směsí 

látek … 

 

Připomínky a nedostatky 

Řadu svých výhrad jsem již formuloval v předchozích odstavcích. Za zcela zásadní 

nedostatek však považuji absenci pochopení rizika. Autor práce neprojevil elementární 

znalost jak problematiky rizika, tak odborné terminologie týkající se rizika a posuzování rizik. 

Tato terminologie je uvedena nejen v mnoha normách týkajících se rizika, ale i na stránkách 

Odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií VÚBP, v.v.i., viz 

http://www.vubp.cz/prevence-zavaznych-havarii/metodiky.   

V kap. 3 provedl autor měření tloušťky stěny zásobníků (viz str. 43). K měření použil 

ultrazvukový tloušťkoměr. Postrádám informaci, jaký přístroj použil a jaká byla přesnost 

měření. 

Autor lehkovážně a bez kritického odstupu vynáší soudy, pro které nemá argumenty. Např. 

v kap. 4 provedl srovnání metody IAEA TEC – DOC 727 a metody ALOHA a dospěl 

k názoru, že (cituji): Vzájemným porovnáním obou metod je možno konstatovat, že metoda 

ALOHA je z hlediska umístění čerpacích stanic LPG daleko přísnější a přesnější. Je to zcela 

evidentní při rozdílnost bezpečné vzdálenosti rozptylového mraku dle metody ALOHA a 

výpočtu dle metody IAEA TEC-DOC-727 činí násobek rozdílu vzdálenosti pak 9,16 krát. 

Takže autor získal výsledek metodou A, jiný výsledek metodou B a na základě porovnání 

výsledků mezi sebou usuzuje, že je metoda B lepší.  
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V kap. 5 se autor zabývá pojistnými ventily ve vztahu k extrémním klimatickým podmínkám. 

Obtížně chápu, co autor kritizuje. Porovnává požadavky 2 norem, aniž by uvedl nějaké 

srovnávací hodnoty a odůvodnil, proč jsou v kritizované normě chybné. 

 

Publikační činnost 

Z uvedeného přehledu 9 publikací autora je zřejmá slabá publikační činnost. Pouze jeden 

článek je v angličtině, zřejmě však prezentován jen v profesním, nikoli vědeckém okruhu. 

Autor zřejmě nemá žádnou publikační činnost evidovanou ve WoS, Scopus či jiné publikační 

databázi. Proto publikační činnost autora hodnotím jako velmi slabou. 

 

Dotazy k odborné rozpravě při obhajobě 

V případě, že autor disertační práce bude připuštěn k obhajobě, mám tyto dotazy: 

Dotaz 1:  V kap. 2.4 uvádí případy z praxe spojené haváriemi a úrazy. Jakým způsobem je 

možné vypočítat ze záznamů o haváriích dosahovanou úroveň rizika? Pohybuje se v pásmu 

přijatelnosti podle obr. 18? 

Dotaz 2: Riziko je zjednodušeně chápáno jako pravděpodobnost x následek nežádoucí 

události. Jak koresponduje stupnice rizika vytvořená podle odpovědí z kontrolního seznamu 

s pravděpodobnostní složkou rizika? 

Dotaz 3: Jak velký vliv na bezpečnost má nepřesnost v normě neberoucí v případě pojistných 

ventilů ohled na extrémní klimatické podmínky? Můžete odhadnout, o kolik se zvýší 

pravděpodobnost selhání pojistného ventilu?  

 

Závěrečné zhodnocení disertační práce 

Předložená disertační práce nesplňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji 

nedoporučuji k obhajobě.  

 

V Liberci, 15. května 2016 

 

       

        doc. Ing. Pavel Fuchs, CSc. 

 


