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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:  - 

Téma diplomové práce:  Vlastnosti reakční zóny nepředmíseného plamene při zvýšené 

koncentraci argonu ve vzduchu      

      

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Ondřej Valčík      

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

    Předložená 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 vhodně strukturovaná. Jednotlivé kapitoly na sebe chronologicky 

navazují, čímž vytvářejí ucelený a optimálně komponovaný celek. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

 

    Práce je ideově rozdělena do 4 kapitol. Úvodní teoretické kapitoly tj. 1 - 2, jsou věnovány 

stručnému shrnutí současných přístupů zkoumání předmíseného a nepředmíseného spalování 

s využitím laboratorních experimentů a numerických experimentálních studií. Prezentované 

informace jsou následně diskutovány v kontextu realizace modelování struktury laminárního 

nepředmíseného plamene methanu a dimethyléteru ve směsi se vzduchem a ve směsi se 

vzduchem s 30 % obj. přídavkem Ar. V případě praktické části práce tj. kapitol 3 a 4 je 

stručně nastíněn postup výběru modelu, metody řešení a definice vstupních parametrů 

numerických simulací. Výsledky provedených numerických simulací jsou následně 

diskutovány v kapitole 4. Z rozsahu teoretické a praktické části, lze konstatovat, že rozvržení 

kapitol i dílčích částí textu je vyvážené. Z textu praktické části práce, je možné usuzovat 



o dobré orientaci diplomanta v řešené problematice i schopnosti využít zvolené softwarové 

nástroje pro naplnění cílů diplomové práce.      

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

    Nemám       

 

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

 

   V rámci diplomové práce se podařilo zachytit a kvantifikovat některé z významných 

průběhů chemických cest, které probíhají v reakční zóně plamene při aplikaci hasicí látky 

(Ar) s „fyzikálním“ mechanismem hašení.       

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

    Výběr a využití studijních pramenů, je možné hodnotit, jako odpovídají pro daný druh 

práce. Celkový počet 28 publikací uváděný v seznamu použité literatury, svědčí o schopnosti 

diplomanta orientovat se v dané problematice. V případě výběru, pak použité zdroje garantují 

rovněž aktuálnost informací i dat, která byla využita pro naplnění cíle práce.      

 

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

 

    Úroveň jazykové stránky diplomové práce je vcelku dobrá, a to i přes skutečnost, že v textu 

práce je možné zaznamenat řadu opomenutí, drobných překlepů či interpunkčních zanedbání. 

Z globálního pohledu, lze nicméně konstatovat, že zmiňované nedokonalosti jazykové stránky 

nemají zásadnější vliv na kvalitu práce. Ve smyslu hodnocení formální stránky diplomové 

práce, je možné říct, že rozvržení jednotlivých kapitol i dílčích částí textu je vyvážené 

a naplňuje požadavky stanovené na zpracování diplomové práce.      

 

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

 

    Poznatků získaných v rámci praktické části, je možné využít při řešení praktických úloh 

z oblasti požárně bezpečnostních aplikací, a také pro účely validaci výsledků získaný při 

experimentálních studií procesů hoření a hašení.       

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

    Proč byla při numerických simulacích laminárního nepředmíseného plamene methanu 

a dimethyletheru při zvýšených koncentracích argonu uvažována koncentrace argonu na 

úrovni 30 % obj. ve vzduchu? 

 

    Na str. 25 diplomové práce je v souvislosti s numerickými simulacemi diskutováno otázka 

nastavení vstupních parametrů simulací. S ohledem na uvedené prosím o objasnění, proč byla 

při výpočtech uvažována hodnota rychlosti deformace ag přibližně 50 s
-1

? Má tato hodnota 

nějakou analogii s výsledky numerických a experimentálních studií, které jsou prezentovány 

v úvodních částech diplomové práce? 

 

    Lze na základě výsledků prezentovaných v DP kvantifikovat relativní množství 

sekundárního kyslíku, který vzniká u plamene methanu a dimethyletheru v reakční zóně HO2 

radikálu?      

 



10. Práci hodnotím:  

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

 

-výborně-      

      

 

 

 

 V   Ostravě   dne 11. 5. 2016  Petr Bitala v.r. 

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


