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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  - 

Téma bakalářské práce:  Výukový scénář v simulátoru XVR - Hašení požáru v budově 

pro bydlení 

      

      

Jméno a příjmení: Daniel Mikuda 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

     

Ano, bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

      

Diplomová práce je psána přehledným způsobem. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují a 

respektují zadání práce. 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

 

Student v rámci zpracování bakalářské práce vytvořil výukový scénář a také vlastní simulaci 

v programu XVR. Předmět práce tak není obsažen v textu bakalářské práce, ale je přílohou 

jako vstupní soubor (scénář) pro program XVR. V textové části bakalářské práce se student 

věnuje problematice vedení požárního zásahu v objektech určených pro bydlení a ubytování. 

V této části tedy vychází zejména z bojového řádu jednotek požární ochrany a další dostupné 

literatury. Tuto teoretickou část je možné považovat za zbytečně podrobnou a širokou. 

V závěru se vcelku ve stručnosti věnuje vlastnímu navrženému scénáři z hlediska popisu 

objektu a jednotlivým časovým návaznostem.   



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

     

str. 17 v prvním odstavci je psáno, že zvětšující se tloušťka zplodin hoření, která klesá 

k podlaze se nazývá „fire plum“. Termín je chybný a tvrzení je nesprávné.  

str. 17 třetí odstavec. Rollover nevzniká v I. fázi rozvoje požáru.  

str. 21 v pátém odstavci je uvedeno, že z barvy kouře je možné určit fázi požáru uvnitř 

objektu. Barva kouře je dána spíše odhořívajícími materiály a ventilačními podmínkami než 

fází rozvoje požáru.  

 

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

 

Cílem práce bylo vytvořit výukový scénář pro simulační program určený k výcviku hasičů, 

nikoliv získávání nových poznatků.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

K využitým studijním pramenům nemám výhrad. Domnívám se jen, že literární prameny byly 

využity zcela nekriticky.  

 

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

 

Práce je psána přehledně, po formální stránce správně. Práce neobsahuje prakticky žádnou 

původní grafiku.  

 

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

 

Vytvořený výukový scénář je možné využít pro výuku a trénink za využití software XVR.   

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

Čím je dáno, že spotřeba vody na proudnici je 200 l.min-1? 

 

Za jakých podmínek vzniká a čím se projevuje požár řízený větráním? Z čeho soudíte, že je 

při požáru řízeném větrání možné bezproblémově lokalizovat ohnisko požáru?  

 

 

10. Práci hodnotím:  

     

velmi dobře 

      

 

 

 

 V Ostravě   dne: 14.5.2019    

   

  

     Podpis oponenta 

 

 

 


