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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

    Diplomant postupoval v souladu se zadáním. 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

     Diplomová práce je psána přehledným způsobem, diplomant se při zpracování držel 

zadání. Kapitoly mají jasnou strukturu a vzájemně na sebe navazují. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

  

 Diplomant se v první části práce zaměřil na studium podkladů týkajících se dopravy 

požární vody do výškových budov. Čerpal z technických norem a legislativy platné v ČR a 

cvičebního řádu. Dále zjišťoval, jak je tato problematika řešena v Polské republice. Zde se 

zabýval dělením výškových budov v Polsku, jakým způsobem je řešena problematika 

dodávky vody ve výškových budovách a jak se stanoví potřebné množství hasiv. Poznatky 

také čerpal cvičení provedeného v Polsku, které bylo zaměřeno na fyzickou náročnost 

dopravy hasiv ve výškových budovách. Na závěr srovnal podmínky platné v ČR a Polsku.  

 Další část práce je zaměřena na problematiku fyzické náročnosti vytvoření dopravního 

vedení hadicemi B a hadicemi C. Fyzická náročnost je zde pomocí experimentu zjišťována 

jako výdej energie pro vytvoření dopravního vedení a útočného vedení. Experiment byl 

proveden formou cvičení, kde figuranti byli vybaveni pulzmetry a prováděli kompletní bojové 

rozvinutí po dopravníkovém pásu do výšky 38,4 m. Měření byla prováděna ve třech 

opakováních, což lze pro daný účel považovat za dostatečné.  

Klíčovou částí práce je část věnovaná měření tlakových ztrát v hadicovém vedení. 

Měření bylo provedeno formou experimentu v reálných podmínkách. Byl měřen průtok v 

dopravním a útočeném vedení, byly měřeny tlaky za CAS před rozdělovačem a před 



proudnicí. V práci jsou také zmíněny základní principy hydraulických výpočtů. Při hodnocení 

byla také stanovena nejistota měření. V závěru této části jsou zhodnoceny naměřené výsledky, 

na základě kterých je stanoven třecí součinitel pro požární hadicové vedení C52. Hodnoty 

jsou srovnány s již naměřenými hodnotami v předchozích pracích a s hodnotami uváděnými v 

literatuře. Dále jsou stanoveny maximální dosažitelné výšky pro hašení vodou. Závěrem lze 

konstatovat, že diplomant projevil značnou houževnatost při zpracování práce, zejména s 

ohledem na opakování náročných měření v důsledku závad na měřících zařízeních.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

  

 Nemám 

   

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

 

 Práce přináší nové poznatky jak v části stanovující energetickou náročnost vytváření 

hadicových vedení tak v případě stanovení tlakových ztrát.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

 K výběru studijní literatury nemám výhrady. 

 

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

 

 Práce je psána přehledně, po formální stránce správně. Slohová kvalita práce je 

průměrná. 

 

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

 

 Naměřené hodnoty je možné prezentovat v odborném periodiku a dále využít pro 

zpracování odborné literatury věnované požární taktice. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

  

 Příloha č. 9) tab. 28. Objasněte, proč při jednotlivých měřeních energetická náročnost 

provedení téhož fyzického výkonu stoupá. 

 Obrázek č. 3) Z obrázku je zřejmé, že sonda pro měření tlaku je umístěna před 

průtokoměrem. Je možné, že průtokoměr nějakým způsobem mohl ovlivnit naměřenou 

tlakovou ztrátu v dopravním vedení? 

 V případě stanovení třecího součinitel pro hadice a jeho srovnání s hodnotami z 

literatury není zřejmé, jak byly zohledněny místní ztráty v jednotlivých hadicových spojkách. 

 

10. Práci hodnotím:  

     

výborně 

      

 

 

 

    Dne 18.5.2012   

     Podpis oponenta 

 


