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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  - 

Téma bakalářské práce :  Efektivnost hašení zařízením CCS Cobra 

      

      

Jméno a příjmení : Tomáš Filip 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Ano, práce odpovídá zadání v plném rozsahu.  

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     

Bakalářská práce je psána přehledným způsobem, student se při zpracování držel zadání. 

Kapitoly mají jasnou strukturu a vzájemně na sebe navazují. 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

  

Student se v bakalářské práci pokusil o teoretický rozbor hasebního efektu vysokotlaké 

proudnice s nižším průtokem vody, než je požadováno legislativou pro cisternové 

automobilové stříkačky v ČR. Nejprve analyzoval hasební efekt vody z hlediska chemicko-

fyzikálního. Tato část je zpracována dostatečně podrobně, ale vyskytují se zde drobné 

nepřesnosti. V další části práce se věnoval problematice dynamiky požáru a hašení ve vztahu 

k technologii zařízení CCS Cobra. Uvedl zde také, že zařízení je možné vybavit také 

vysokotlakou proudnicí tradiční konstrukce, jež má nižší průtok vody, než je obvyklé. Student 

poté vybral modelové příklady požárů, jež by mělo být možné vysokotlakým proudem 

likvidovat. Dále se podrobně věnoval metodikám stanovení potřebného průtoku vody pro 

hašení. Zde se ovšem velkou měrou věnuje metodikám, které nezohledňují podmínky hašení 

pomocí vysokotlaké vodní mlhy, ani specifikům hašení vodou v uzavřeném prostoru. Použití 

zejména plošných metodik v závěrečném srovnání považuji za značně diskutabilní. Z pohledu 

základních principů použití metodik pro stanovení potřebné dodávky vody se student dopouští 



pochybení v základní úvaze, že pokud nedojde k dosažení vypočtené dodávky vody, hašení 

bude neúspěšné. Toto není zcela pravda, metodiky slouží ke stanovení optimálního průtoku 

vody. Jestliže tento nebude dosažen, úměrně se prodlouží doba hašení. Za předpokladu, že 

dodávka hasiva je kontinuální a nepředstavuje pouze zlomek potřebného průtoku dojde  k 

uhašení, nicméně později. Z toho také plyne, že závěr práce není zcela přesný. Pro vzetí 

výstupu do praxe je nutné provést praktické experimenty, což student sám uvádí.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

Nemám.  

 

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

 

Práce přináší nové poznatky kombinací aplikace metod pro výpočet intenzity požáru 

s metodami pro stanovení potřebného průtoku hasiva.   

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Výběr a využití studijních pramenů je dostatečný. Jen by bylo vhodné, užívat citace z 

primárního zdroje, než již citované v použité literatuře.  

 

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

 

Práce je psána přehledně, grafická úprava je průměrná. Práce obsahuje původní grafiku.  

 

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

     

Práci lze využít jako podklad pro přípravu experimentů využití vysokotlaké proudnice 

připojené na zařízení CCS Cobra.  

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

Vysvětlete větu: Efektivita hašení tohoto kapalného hasiva spočívá ve způsobu aplikace do 

prostoru hoření. 

 

V práci uvádíte, že pro uhašení požáru stačí odebrat 1/3 uvolněného tepla. Proč tuto 

skutečnost nezohledňujete v závěrečných výpočtech?  

 

Hodnocená proudnice nedosahuje dostatečného průtoku pro hašení osobního automobilu. Jak 

je tedy možné, že pro vysokotlaké hasicí zařízení v RZA je požadován průtok nejméně 15 

l/min.  

 

10. Práci hodnotím:  

 

velmi dobře     

 

 V Ostravě   dne 16.5.2016   

     Podpis oponenta 

 


