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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne: -

Téma bakalářské práce: Modelování šíření kouře v atriových prostorech

Jméno a příjmení diplomanta (-ky): Jan Ondráček

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Autor bakalářské práce respektoval stanovené zadání a splnil vymezené cíle.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Struktura práce a návaznosti dílčích částí byly, s ohledem na obsah řešené problematiky,
voleny vhodně.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Autor v úvodu práce popisuje aktuálnost atriových staveb a základní principy jejich
stavebního provedení. V teoretické rovině jsou popsány některé z metod stanovení
charakteristických vlastností Fire Plume, Ceiling Jet Flow, Smoke Layer a dalších
parametrů souvisejících s řízením kouře ve stavbách atrií. Podrobněji se autor věnoval
softwarům ASMET a AZONE. Závěrem práce prezentuje vlastní návrh softwaru pro
kontrolu kouře v atriích.

Práce je zpracována věcně a svým obsahem odpovídá úrovni bakalářské práce.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Vnímání autora práce z hlediska filosofie managementu kontroly kouře v atriích je
v některých směrech příliš zjednodušeno, např. není řešen princip odvodu kouře přímo
z prostor přiléhajících k atriu mimo vlastní prostor atria nebo odvod kouře z prostor pod
balkóny. Pro práci to však nemá zásadní význam.

Některé z teplot v textu jsou označeny jako "absolutní teplota", přesto však nemají jako
fyzikální jednotku přiřazenou "K".



5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářské práce nové poznatky?
Práce popisuje metody stanovení některých charakteristik souvisejících s kontrolou
kouřových plynů vatriích. Popisované metody nejsou v České republice standardně
užívány. Rovněž prezentaci dvou požárních modelů, jejich pozitiv a negativ, lze považovat
za přínosnou.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Studijní prameny byly voleny vhodně a odpovídají stanovenému obsahu a cíli práce.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Formální a jazykovou úpravu je možné hodnotit jako dobrou, přestože práce obsahuje
některé nesprávné jazykové formulace (např. " ... je za potřebí ... " na str. 16) nebo
překlepy (např. " ... otvory umístěné ve stromě, ... " na str. 16). V textu se rovněž vyskytuje
nedokončený odkaz na předchozí rovnici nebo rovnice a věta tím nedává jasný smysl (viz
první věta na str. 17).

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Práce je vhodným základem pro další rozpracování řešené problematiky, např. formou
diplomové práce. Části popisující a srovnávající modely využitelné k řešení popisované
problematiky a model vytvořený autorem, doporučuji publikovat v rámci odborné
konference nebo v odborném periodiku.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Na str. 16 je popsán součinitel P zohledňující umístění otvoru vzhledem k blízkosti stěn.
Jak přesně jsou rozlišovány situace "otvor je v blízkosti stěny" a "otvor je vzdálen od
stěny"?

Při popisu omezujících podmínek software ASMET je uvedeno, že oproti zónovým
modelům požáru je výška vrstvy kouře nižší. Byla tato skutečnost ze strany autora nějak
ověřována? Má autor vysvětlení pro tento jev?

10. Práci hodnotím:
Výborně.

V Ostravě dne 7. května 2012


