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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:  - 

Téma diplomové práce :  Návrh a realizace testovacího laboratorního zařízení pro  

přípravu řezání systémem CCS Cobra 

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Adam VONDRA 

      

 

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. 

 

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 je zaměřena na problematiku řezání tuhých materiálů kapalinovým 

paprskem, konkrétně na návrh a realizaci kapalinového paprsku pro simulaci zařízení 

CCS Cobra v laboratorních podmínkách. Je rozdělena do šesti částí. V první části 

autor popisuje stručně historii využití a princip kapalinových paprsků. Ve druhé části 

je pak představen technický popis zařízení CCS Cobra a vysvětlena jeho funkce. Třetí 

část popisuje realizaci testovacího laboratorního zařízení včetně postupu při výběru 

vhodného testovacího abraziva. Čtvrtá část je věnována výběru a testování řezů na 

vybraných materiálech včetně vyhodnocení výsledků. Pátá část popisuje srovnatelnou 

sérii měření s aplikací originální trysky CCS Cobra. Šestá část pak shrnuje komplexně 

výsledky všech provedených zkoušek a definuje přepočtové koeficienty pro řezné 

spáry a maximální rychlost řezu materiálem. 

Práce je velmi kvalitně zpracována jak po formální tak i obsahoví stránce. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Nemám. 

 

 

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

Přínos a nové poznatky této diplomové práce spočívají ve vytvoření a odzkoušení 

laboratorní testovací sestavy odpovídající vysokou mírou shody zařízení CCS Cobra 

(ve spolupráci se všemi v práci uvedenými zúčastněnými subjekty a jmenovanými 

odborníky), která umožňuje realizaci testovacích řezů nejrůznějšími materiály, s nimiž 

se lze setkat v požárně-bezpečnostní praxi u HZS ČR. V průběhu testování této 

sestavy byly zároveň pořízeny původní experimentální data vztahující se k celkem 

osmi materiálům (viz kapitoly 4, 5 a 6). 

 

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. Lze ocenit, že student využil i aktuální 

doktorské a habilitační práce orientované do řešeného oboru. 

 

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

Formální zpracování práce i jazyková stránka jsou na vysoké úrovni. Drobné překlepy 

jsou z hlediska celkového vyznění práce nevýznamné a velmi výjimečné (např. 

záměna návěští Obrázku 5 a 6 na str. 17). 

 

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

Výsledky diplomové práce je možno využít jako podklad pro materiály odborné 

přípravy jednotek HZS ČR nebo pro odborný vědecký článek s vazbou na aplikační 

studii v oblasti mechaniky tekutin a využití kapalinových paprsků v požárně-

bezpečnostní praxi, a to i na mezinárodní úrovni. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Student v práci uvádí, že dosavadní malé využití systému CCS Cobra u zásahu HZS 

ČR může být způsobeno i faktem, že existuje celá řada materiálů, u nichž řezací efekt 

CCS Cobry není dosud znám nebo popsán (viz str. 1, poslední řádek dole na stránce). 

Toto tvrzení si oponent dovoluje subjektivně hodnotit jako přinejmenším diskutabilní 

a vyplývá z něj následující jediná otázka: 

„Jaké další důvody dosud vedly a vedou k velmi omezenému využívání zařízení CCS 

Cobra u zásahu HZS ČR? Proč tomu tak je?“. 

 

10. Práci hodnotím:  

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

    Výborně 

      

 

 

 

 V Ostravě   dne 25.4.2016  Ondřej Zavila v.r. 

     Podpis oponenta 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


