
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

katedra: KPO akademický rok: 2011/2012

jméno oponenta: Ing. Martin Krahulík

HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne: -

Téma diplomové práce: Identifikace a vyhodnocení domino efektu v průmyslovém
areálu

Jméno a příjmení diplomanta (-ky): Bc. Petr Králert

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená diplomová práce zcela splňuje rozsah zadání, které je součástí diplomové práce.

Autor dodržel stanovený cíl a charakteristiku práce, včetně využití doporučené odbomé literatury.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?

V rozsáhlé kapitole 6 jsou uvedeny podrobné technologické popisy jednotlivých výroben,
vč. identifikovaných možných zdrojů rizik. Tyto informace jsou však určeny pouze do neveřejného
provedení práce. Z několika desítek zdrojů rizik uvedených v této kapitole vybral autor celkem
12 zdrojů rizik pro vyhodnocení možných domino efektů, které jsou v práci uvedeny v souhmné
tabulce 31. V části věnované vybraným zdrojů rizik, resp. havarijním scénářům uvedl autor stručný
popis technologického zařízení, iniciační událost a havarijní scénář, vč. údajů nezbytných pro
modelování jejich možného průběhu.

Hodnocená práce je zpracována do jasně formulovaných a logicky seřazených kapitol a
oddílů. Autor v jednotlivých kapitolách uvedl dostatek informací, které umožňuji dostatečné
pochopení problematiky výběru zařízení a primárních havárií, které mohou eskalovat a/nebo
způsobit vznik sekundární havárie (domino efekt). výstupy modelování (projevy a dosahy
primárních havárií) a analýzy možných domino efektů jsou nedílnou součástí jednotlivých kapitol
havarijních scénářů. Součástí práce jsou tabulky, grafy a přílohy, které významně doplňují celistvost
diplomové práce.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Předložená práce obsahuje konkrétní informace o identifikaci a vyhodnocení nebezpečných

dopadli havárií v průmyslovém areálu Chempark Záluží.
Autor se s daným tématem vyrovnal na velmi dobré úrovni. V části s teoretickým obsahem

se věnoval popisu základních definic a projevům havárií, které správně propojuje s dalšími částmi
práce. Autor postupoval systematicky od základních definic a popisů charakteristických projevů
ha árie, pred tavil danou polečnost (pro ozo atele), popsal ýrobny a postupně přešel k
identifikaci možných domino efektů.



odborné studie fOll110U diplomové práce.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Vytvořené a zkoumané scénáře havárií mohou v praxi zlepšit havarijní plány a havarijní

připravenost na účinný zásah v areálu Chempark Záluží. Výsledky práce lze využít pro konfrontaci
s vypracovanými bezpečnostními studiemi z pohledu zvoleného přístupu volby kritérií výběru
zařízení (porovnání s konzervativním přístupem).

Získané dopady vybraných scénářů jsou spojené s materiálními (ekonomickými) ztrátami,
ohrožením zdraví a života lidí a životního prostředí, Tyto dopady (byt" zajisté kryté pojištěním)
mohou významně ohrozit kontinuitu činností zainteresovaných subjektů. Dostupné výstupy by
mohly být zapracovány a být tak součástí řízení podnikatelských rizik subjektů v tomto areálu.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Pro autora diplomové práce mám dvě otázky:
1. Ve vybraných scénářích dochází ke ztrátě primární zádrže i z potrubí o malé světlosti.

Zkuste vysvětlit důvody, proč jsou v současných technických standardech určené pro
průmysl designové požadavky na zákaz využívání potrubí o světlosti menší než DN 25.

2. Při scénáři EJ3 (únik benzenu) by existovalo určité reálné nebezpečí. Uveďte možné dopady
a nezbytné požadavky v případě havarijního zásahu a/nebo likvidaci havarijního stavu
z pohledu zkoumaného provozovatele.

10. Práci hodnotím:
Práce splňuje požadavky na závěrečnou diplomovou práci na velmi dobré úrovni. Proto

navrhuji hodnocení velmi dobře.

Dne 21. 5.2012 ~.~
Podpis oponenta

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


