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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Diplomant se ve své práci zabývá numerickým modelováním stavební konstrukce vystavené 

výbuchovým účinkům. Zpracování diplomové práce odpovídá předloženému zadání v plném 

rozsahu. 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

Diplomová práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce předkládá 

diplomant základní parametry sledované při výbuchu plynu, základní parametry odolností 

stavebních konstrukcí či způsoby možné ochrany před vlastním výbuchem. Důraz je zde kladen na 

způsoby výpočtu vnitřních ventilových výbuchů dle tří různých teoretických postupů. Praktická 

část práce pak volně navazuje na teoretickou část modelováním a výpočtem maximálních tlaků 

v prostorách kuchyně panelového domu a v prostoru místnosti laboratoře FBI. Jednotlivé části 

práce jsou vhodně rozpracovány v návaznosti na řešené téma. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

Diplomant prokázal schopnost samostatného zpracování zadaného tématu v základní šíři a 

předložená práce tak splňuje většinu požadavků na ni kladených.  

Teoretická část práce však někdy příliš sklouzává ke striktnímu popisu definic a přepisování celých 

statí z použitých literárních zdrojů.  

V praktické části by bylo účelné sestavit pouze jeden ukázkový příklad, který by více popsal nejen 

sestavení vstupních parametrů, ale i detailněji zhodnotil získané výpočty jak z modelu v programu 

Scia Engineer, tak ručního výpočtu odezvy stavební konstrukce. Posuzovat lze nejen maximální 

tlaky, ale i komplexní odezvu stavební konstrukce při výbuchu plynů. 

 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 Kapitola 3 – při popisu projevů výbuchu plynů by bylo vhodné více zdůrazňovat působení 

na stavební konstrukce 

 Kapitole 4 – chybí souvislost mezi požární a výbuchovou odolností stavební konstrukce 

 Kapitola 5 – ve výčtu způsobů protivýbuchové ochrany je nelogicky zmiňována norma ČSN 

1991-1-7, která se však předcházením výbuchu nezabývá (pouze následky výbuchu) 

 Kapitola 11 – bylo by vhodné popsat problematiku statických a dynamických zatížení podrobněji 

v samostatné kapitole 

 

 str. 2 –  z rešerše by mělo být zřejmé, jaký vztah mají publikace k DP 

 str. 3 –  chybí vyhodnocení statistiky - doporučuji provést vyhodnocení statistiky, popř. další 

upřesnění vlastní statistiky výbuchů plynů, zejména metanu 

 str. 6-7 –  ne zcela jasně srozumitelná formulace podmínek vzniku výbuchu oblaku plynů a par  

 str. 10 –  nejsou vysvětleny zkratky UFL a LFL uvedené v diagramu na obr. 4 

 str. 11 –  není zcela zřejmá souvislost mezi výkladem a obr. 5 (nárůst tlaku na čele tlakové 

vlny) 

 str. 11-12 – při popisu ventilovaného výbuchu by bylo vhodné na začátku popsat význam tohoto 

procesu pro usměrňování výbuchu a jasně vysvětlit označení tlaků na P1 a P2. Viz 

návaznost na kapitolu 8. 

 str. 24 –  nesprávná jednotka objemu místnosti pro vzorec (8-6) 

 str. 25 –  chybí jednotka m
-1

 u rozsahu poměru výfukových otvorů a objemu prostoru Av/V  

 

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

Diplomová práce poukazuje na možnost využití numerického modelování při stanovení 

mechanické odezvy vybrané stavební konstrukce.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Výběr literatury z českých i zahraničních zdrojů je dostatečný.  

 

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

Zpracování práce je po formální stránce i jazykové stránce je odpovídající úrovni. 

 

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

Předložený výpočtový postup může být teoreticky využitelný pouze v omezeném rozsahu, neboť 

získané výsledky nejsou nijak ověřeny experimentálními daty. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Diplomant někdy porovnává rozměry místnosti s velikostí uzavřené nádoby, např. při rychlosti 

narůstání tlaku, vzniku turbulence. Do jaké míry lze využívat tuto paralelu mezi místností a 

uzavřenou nádobou? 

Jestliže metodu posuzovaní TNT ekvivalentu nepovažujete za vhodnou pro výbuch plynů, jaký 

systém by byl vhodnější pro stanovení účinků výbuchových parametrů plynů? 

 

10. Práci hodnotím:  

velmi dobře 

    

     Dne 15. května 2011   

     Podpis oponenta 

 


