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1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Zadaným tématem diplomové práce je analýza účinků tepelného toku na organizmus

hasiče. Směřování práce je upřesněno charakteristikou práce. Diplomant se v diplomové práci
zabývá všemi body uvedenými v charakteristice práce, ovšem s velmi rozdílným rozsahem a
hloubkou a kvalitou zpracování. Rámcově lze konstatovat, že diplomová práce vcelku
odpovídá zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Základní struktura práce je navržena logicky, kapitoly podle názvu na sebe logicky

navazují. Pokud začneme hodnotit vlastní náplň kapitol, potom je nutné konstatovat, že náplň
ne vždy zcela odpovídá názvu kapitoly a je dostatečně výstižná a úplná. Také zařazení
některých částí kapitol je poněkud nelogické.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Téma práce je zajímavé a vzhledem k vývoji voblasti zásahových oděvů aktuální a

užitečné. Podle zadání se diplomová práce sestává ze dvou hlavních částí, části teoretické a
části praktické (experimentální).
Teoretickou část tvoří kapitoly 1 až 3, experimentální část potom kapitoly 4 až 6. Kapitola 7
obsahuje závěrečné shrnutí.
V teoretické části diplomant vychází pravděpodobně z výsledků rešerše, která však je
z hlediska jejích výstupů velmi povrchní a neúplná, zejména absentuje relevantní přehled
zahraniční literatury a její následné využití. To je také možná jedním z důvodů, že se
diplomant již v první kapitole "Fyziologické reakce organismu na teplo" omezuje prakticky
jen na popáleniny a vychází z omezeného okruhu literárních zdrojů. Navazující 2. kapitola

1



"Přehled možných zdrojů tepla při zásazích se omezuje jen na tři základní nebezpečí při
požáru - nebezpečí opaření (2.1), nebezpečí popálení (2.2) a nebezpečí přehřátí (2.3). Celá
tato kapitola je složena z neúplných citací zejména z metodických listů N5, N9 a Nll a
jednoho on-line literárního zdroje. Vlastní text diplomanta je v této kapitole zcela minimální.
Další kapitola "Rozbor účinků tepelného toku na hasiče" se omezuje na fyzikální popis sdílení
tepla vedením, prouděním a sáláním a prostupu tepla stěnou. Popisy jsou zcela obecného
charakteru bez jakékoliv přímé aplikace na hasiče, zásahový oděv apod. Zcela nelogicky je na
závěr kapitoly zařazen výpočet nadepsaný "Pro ověření, zda teplota polystyrenu na odvrácené
straně od měřicí soustavy nepřesáhla teplotu v místnosti 23°C a nebyl tak následně ohříván
vzduch v místnosti ... ". Mimo naprosto nelogického zařazení do této kapitoly chybí přehled
vstupních dat a také není jasný důvod, proč by ohřívání vzduchu v místnosti bylo na závadu.
V této kapitole uvedené popisy sdílení tepla nejsou bohužel dostatečně aplikovány v popisu
experimentu (kapitola 4).
Kapitola 4. Návrh experimentu a postupu měření je členěna na podkapitoly 4.1 Testované
materiály, 4.2 Zkušební sestava a 4.3 Postup experimentu. Z této kapitoly bohužel není jasný
cíl, jakého mělo být dosaženo, jak pro jeho naplnění byl experiment navržen, jak byla
navržena zkušební sestava (je uveden jen zcela hrubý popis a jedna celková fotografie bez
jakýchkoliv výkresů). Také není zřejmé, zda navržená experimentální sestava je vlastním
návrhem diplomanta nebo zda ji převzal a popřípadě nějak modifikoval.
Kapitola "Vyhodnocení experimentu" jednak popisuje jednotlivé experimenty a dosažené
hodnoty, jednak některé naměřené hodnoty dává do souvislosti s teplotami pro ireverzibilní
změny kůže.
V 6. Kapitole je uvedeno srovnání výsledků experimentálních měření s výsledky předchozích
experimentů v diplomové práci Ondřeje Prokeše. V závěru je uvedeno celkové shrnutí a jsou
uvedeny výsledky experimentů, které jsou (v členění odpovídajícím experimentům
provedeným FEU ve Velké Británii v roce 1994) na hranicích hodnot pro ireverzibilní změny
kůže podle Konigové.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Mimo doposud uvedených připomínek ke koncepci a obsahu práce mám zejména

následující připomínky (výčet není úplný, drobnější nesrovnalosti nejsou uvedeny):

Str. 1 - dochází k záměně tepelného (sálavého) toku a hustoty tepelného toku. U obr. 1 není
nikde vysvětleno, o jako vzdálenost se jedná, o jakou laboratorní zkoušku, jaký sálavý tok.

Str. 14 - v podkapitole 2.1 není ani zmínka o problematice kondenzačního tepla u páry.

Str. 18 - není zřejmé, proč je sdílení tepla sáláním omezeno na 0,3 až 40 )lm.

Str. 21 - je použita naprosto nesprávně formulovaná věta "Teplo vyzářené ze spirály klesne
při průchodu polystyrenem na stejnou teplotu, jako je teplota v laboratoři ... ".

Str. 25 - u sálavého panelu není 96 kW/m2 tepelným výkonem.

Str. 47 - v tabulce chybí údaj o čase.

V práci chybí vztah mezi vzdáleností (patrně vzdáleností sálavého panelu od vzorku, není
také jednoznačně definováno) a hustotou tepelného toku. Není tak zřejmé, odkud v některých
částech vyhodnocení diplomant údaj o hustotě tepelného toku vzal. V popisu experimentu
není o měření hustoty tepelného toku žádná zmínka.

Není zřejmé, proč byla měřena teplota vody voda-in a voda-out. S naměřenými hodnotami
těchto teplot se dále nikde nepracuje.

Postrádám nějaké schéma experimentu, ze kterého by bylo zřejmé, jak dochází ke sdílení
a přestupům tepla, kde přesně j sou měřeny teploty apod.



s. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
S omezením daným vlastním experimentem a jeho přípravou lze za nové poznatky

považovat hustoty tepelného toku, při kterých je v podmínkách zkoušky dosaženo limitů pro
ireverzibilní změny kůže.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Diplomant pracoval s omezeným okruhem literatury. Postrádám zejména zahraniční

literaturu, která byla k této problematice publikována.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Z jazykového hlediska je práce na vcelku dobré úrovni. U všech grafů, kde je použito

hlavní a vedlejší osy y chybí popis vedlejší osy a není jednoznačně zřejmé, pro které hodnoty
platí hlavní osa a pro které vedlejší osa.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Práce může být využita při návrhu dalších experimentů.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

• Jaký je rozdíl mezi tepelným tokem a hustotou tepelného toku?

• Vysvětlete rozložení teplot uvedené v kapitole 4.3, jak probíhalo sdílení tepla?
okolní teplota 23 oe
vstupní voda 36,S oe
výstupní voda 27,8 oe
spirála/triko 33,2 oe
triko/zásahový oděv 34,2 oe
zásahový oděv/okolí 26,3 oe

• Jak byla ověřena reprodukovatelnost zkoušek?

• Proč diplomant považuje měření povrchových teplot pomocí pyrometru, které
prováděl Ing. Prokeš, za značně nepřesné (viz str. 42 a 44)?

10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

dobře.

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


