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1. Aktuálnosť témy dizertačnej práce 

Vzhľadom na progres využívania systémov vodnej hmly v oblasti požiarnej bezpečnosti je 

možné považovať tému dizertačnej práce – výskum atenuácie tepelného žiarenia vodnou clonou 

– za vysoko aktuálnu s potenciálom prispieť k hlbšiemu poznaniu tohto komplexného 

fenoménu.  

Doktorand sa uvedenej téme vo svojej práci venuje v teoretickej a experimentálnej rovine so 

zámerom kvantifikovať úroveň atenuácie a identifikovať hlavné charakteristiky vodnej clony 

(hmly), ktoré ju ovplyvňujú. Svojou témou autor vhodne nadväzuje na domáci a zahraničný 

výskum v oblasti fyzikálnych a termodynamických procesov sprevádzajúcich hasenie. 

2. Formálna úprava práce 

Predkladaná práca má 115 strán a je rozdelená do 10 kapitol. Samostatnú časť tvorí príloha – 

vedecký článok popisujúci sériu veľkorozmerových skúšok – v rozsahu 15 strán. V práci sa 

nachádza 61 obrázkov a 28 tabuliek, ktoré názorne dopĺňajú textovú časť práce. 

Štruktúra práce a rozdelenie na kapitoly a podkapitoly je vhodné a jej jednotlivé časti sú po 

obsahovej stránke vyvážené. Použité literárne zdroje, celkom 35, sú vhodne a jednoznačne 

citované, so značným zastúpením zahraničných zdrojov. 

V práci sa nachádza niekoľko menších formálnych nedostatkov, pozri bod 7, ktoré však 

neovplyvňujú jej celkovú kvalitu a správnosť výsledkov. 

3. Ciele dizertačnej práce a ich naplnenie 

Ciele (Kapitola 5) sú zadefinované jednoznačne, logicky, so vzájomnou nadväznosťou 

a v súlade s vytýčenými tézami dizertačnej práce. Hlavným cieľom práce je stanovenie vplyvov 



 
 

vodnej clony na pokles hustoty tepelného toku a infračerveného žiarenia. Okrem spracovania 

teoretických východísk, sú čiastkové ciele zamerané na jednotlivé fázy experimentálnych 

meraní a stanovenie charakteristík vodnej hmly (clony) samotnej. 

Je možné konštatovať, že ciele tak, ako sú v práci zadefinované, boli aj v plnom rozsahu 

naplnené.  

4. Metódy spracovania dizertačnej práce 

V prvých štyroch kapitolách práce autor detailne rozpracoval teoretické východiská práce 

a prehľad súčasného stavu problematiky. Po vymedzení pojmu „vodná hmla“ je popísaný voľný 

pád a sedimentácia vodných kvapiek, hasiaci efekt vody, najmä vo vzťahu k veľkosti kvapiek 

vodnej hmly / roztriešteného prúdu vody a interakcia IR žiarenia s vodou. Tieto kapitoly sú 

spracované v adekvátnom rozsahu a s dôrazom na riešenú tému. Autor vhodne prezentuje 

a porovnáva informácie s viacerých zdrojov, aj keď v niektorých prípadoch sa opakuje 

rozsiahlejšie používanie jedného zdroja, napr. [9] v kapitole 3.  

Východiskom pre experimentálne meranie bolo vytvorenie vodnej hmly s požadovanými 

parametrami, ktoré autor rozpracoval v kapitole 6. V úvode je schematicky je popísané celé 

zariadenie a následne jednotlivé jeho časti. Autor vhodne doplnil text fotodokumentáciou 

jednotlivých častí zariadenia a prehľadmi prietokových charakteristík jednotlivých trysiek 

spolu s odchýlkami medzi jednotlivými meraniami. Z uvedenej kapitoly je zrejmé akým 

spôsobom má testovacie zariadenie pracovať a dáva jasnú predstavu o realizácii ďalších 

experimentov. 

Siedma kapitola práce je venovaná experimentálnemu meraniu poklesu hustoty tepelného toku 

pri prechode vodnou clonou. Po popísaní experiment, umiestnenia jednotlivých častí meracej 

aparatúry a nameraného referenčného tepelného toku sa autor detailne venuje jednotlivým 

meraniam. Popis priebehu merania bez výmeny trysiek je jednoznačný, avšak pri meraniach 

s výmenou trysky nie je celkom zrejmé ako výmena prebiehala a aké dlhé prerušenia tým 

vznikali medzi jednotlivými 30 sekundovými aplikáciami. Zo získaných výsledkov je však 

zrejmé, že hodnoty transmitancie neboli týmito spôsobmi merania nijak zásadne ovplyvnené. 

Ôsma kapitola je venovaná experimentálnemu meraniu poklesu intenzity infračerveného 

žiarenia pri prechode vodnou clonou. Úvodná časť je opäť venovaná popisu testovacieho 

zariadenia, meracích prístrojov a postupu merania. Následne sú prezentované a porovnané 

výsledky meraní transmitancie pre jednotlivé rozsahy vlnovej dĺžky a trysky.  

Deviata kapitola sa venuje meraniu charakteristík vodnej hmly systémom SpraySpy. Medzi 

zisťované parametre patrí veľkosť kvapiek vodnej hmly, ich rýchlosť a hmotnostná 

koncentrácia.  

Výsledky všetkých realizovaných meraní sú prehľadne zosumarizované a okomentované 

v kapitole 10 Diskuze k experimentální části. V tejto kapitole by bolo vhodné porovnať 

namerané výsledky a odvodzované závery s výsledkami iných autorov, ak je to možné, 

a potvrdiť tak ich kredibilitu. Rovnako tak by bolo vhodné obšírnejším spôsobom v práci 

odprezentovať prínosy pre vedu a prax, nakoľko považujem získané výsledky za veľmi 

zaujímavé a dôležité, avšak autor sa mohol viacej „predať“. 

Článok, ktorý tvorí prílohu práce, popisuje veľkorozmerové skúšky prúdnic na trieštený prúd. 

V tomto prípade autor správne a vhodne poukazuje na odlišnosti spôsobené jednak uzavretým 



 
 

priestorom flashover kontajneru, ako aj rozdiely v pôsobení vodnej clony. Ukázalo sa, že 

dôležitú rolu zohráva aj odparovanie vody a inertizácia, resp. chladenie zdroja tepla samotného. 

Experiment, jeho popis a prezentáciu výsledkov a ich zhodnotenie hodnotím kladne najmä vo 

vzťahu k popísaniu rozdielov voči izolovanému atenuačnému efektu vodnej clony 

v laboratórnych podmienkach. 

Použité metódy spracovania dizertačnej práce boli zvolené adekvátne a zrealizované v zhode s 

vytýčenými cieľmi. 

5. Dosiahnuté výsledky 

Za hlavný výsledok práce, ktorý hodnotím veľmi pozitívne, je možné považovať široký súbor 

výsledkov experimentálnych meraní a z nich vyvodené závery týkajúce za schopnosti vodnej 

clony (hmly) znížiť hustotu sálavého tepelného toku a intenzitu IR žiarenia. 

Zároveň je prínosom práce aj realizácia veľkorozmerovej skúšky, ktorá poukazuje na 

rozdielnosť pôsobenia vodnej clony voči laboratórnym podmienkam, kedy bolo možné vplyv 

okolitého prostredia do veľkej miery kontrolovať.  

6. Prínosy práce pre vedu, techniku a prax 

Prínosy práce spočívajú hlavne v prehĺbení poznania fyzikálnych a termodynamických 

parametrov a procesov ovplyvňujúcich schopnosť vodnej hmly absorbovať sálavé teplo a IR 

žiarenie. Autor práce prostredníctvom experimentálneho skúmania určil a kvantifikoval vplyv 

jemnosti vodnej hmly vyjadrenej veľkosťou kvapiek a množstvom vody na atenuačnú 

schopnosť vytvorenej vodnej clony. Tak ako už bolo uvedené, práca a jej výsledky sú na 

vysokej kvalitatívnej úrovni, avšak autor mohol tieto prínosy popísať obšírnejším spôsobom, 

aby boli zrejmé aj bez potreby detailného naštudovania práce. 

Zároveň boli vytvorené dobré predpoklady pre ďalšie vedecké bádanie v tejto oblasti, nakoľko 

aj technológie využívajúce vodnú hmlu sú na vzostupe a prinášajú inovatívne riešenia. Autor 

tiež identifikoval výhody a nevýhody použitých experimentálnych postupov.  

7. Pripomienky k dizertačnej práci 

Niektoré záznamy v použitej literatúre neobsahujú všetky náležitosti podľa ISO 690, napr. 

záznamy [24, 26] atď. 

Pre tento typ práce by som odporúčal používať internetové zdroje bez preukázateľného 

recezného konania napr. [1,3,4,23] atď len v nevyhnutnom minimálnom množstve; ostatné 

radšej čerpať zo štandarných knižných a periodických publikácií. 

Asi bolo nadbytočné odvádzať predbežné závery vo vzťahu ku hodnotám nameraným pre 

500 μm trysku v rámci prvého merania, keď sa následne zistilo neštandardné správanie tejto 

trysky.  

Pre 100 μm trysku mal byť vo vzťahu ku zisteným odchýlkam (prietok nezodpovedajúci 

indikovanému rozmeru otvoru trysky) zvolený jednotný postup hodnotenia a s vysvetlením 

použitý v celej práci. V niektorých vyhodnoteniach je umiestnená 100 μm tryska pred 150 μm 

trysku a v niektorých za ňou (obr. 27 vs. obr. 28 – 30). 

V grafoch na obr 46 až 50 by asi nemali byť cez jednotlivé namerané hodnoty preložené 

regresné priamky, nakoľko číslo merania nie je premenná. 



 
 

8. Otázky na autora dizertačnej práce 

Viete porovnať parametre vodnej clony (veľkosť kvapiek) vytváranej testovanými tryskami, 

s parametrami trysiek / prúdnic používaných v praxi, napr. vodné clony nahradzujúce požiarny 

uzáver ? 

Predpokladáte obmedzenie nárastu alebo dokonca pokles atenuačnej schopnosti vodnej clony 

s rastúcim priemerom vodných kvapiek (≫85 μm)? 

Bolo by možné získané výsledky pre laboratórne merania vyjadriť a porovnať vo vzťahu k šírke 

vodnej clony? 

9. Záverečné zhodnotenie 

Na základe vyššie uvedeného je možné skonštatovať, že predložená práca spĺňa požiadavky 

kladené na dizertačné práce, a to ako po stránke formálnej, tak aj po stránke obsahovej. 

Doktorand Ing. Dalibor Balner preukázal schopnosť samostatne tvorivo vedecky pracovať, čo 

okrem predloženej dizertačnej práce potvrdzuje aj jeho publikačná činnosť.  

Predloženú prácu odporúčam na obhajobu a po úspešnej obhajobe odporúčam udeliť Ing. 

Daliborovi Balnerovi akademický titul: 

 

Ph.D. – Philosiphiae Doctor 

 

v študijnom odbore Požární ochrana a bezpečnost. 
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doc. Ing Vladimír Mózer, PhD. v.r. 

Vlado
New Stamp




