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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
 

Diplomová práce odpovídá přiloženému zadání. Lze konstatovat, že cíl práce i stanovené 
dílčí body byly splněny. 

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

Práce je strukturována vhodným způsobem a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

 
Jedná se o převážně experimentálně zaměřenou diplomovou práci. Úvodní kapitoly práce 

jsou věnovány náhledu do problematiky využití kamerových (CCTV) systémů při řešení 
mimořádných  událostí. Následně je proveden rozbor statistických dat se zaměřením na škody 
způsobené při požárech v průmyslu. Samotné experimentální práce předchází teoretický 
rozbor fyzikálních aspektů nestabilit plamene a shrnutí metod detekce požáru na základě 
analýzy obrazu. Kamerové systémy pro detekci požáru, případně monitorování jeho vývoje a 
likvidace, představují zejména v některých průmyslových oborech (petrochemický nebo 
farmaceutický) nesporný potenciál praktického využití v rámci prevence snižování rizik 
mimořádných událostí. 
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 
Z výsledků diplomové práce je znatelný široký rozsah odborných znalostí a dovedností, 

jejichž zvládnutí musel její autor prokázat v rámci měření a zpracování experimentálních dat 
(programování v prostředí MATLAB, práce s instrumentací pro měření a regulaci průtoků 



plynů, ovládání kamer). Prezentace a vyhodnocení výsledků měření však zahrnuje některé 
nedostatky a dílčí nejasnosti, které nedovolují plně ocenit hodnotu získaných dat (např. v textu 
se uvádí, že nebylo možné stanovit oscilační kmitočet plamene pro 60% a 90 % minimální 
hasební koncentrace CO2 ve vzduchu, přestože na Obrázku 42 a Obrázku 43 jsou vrcholy 
připadající těmto oscilacím jasně zřetelné). 

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

 
Velice zajímavé poznatky o charakteru nestabilit plamene za zvýšené koncentrace argonu a 

oxidu uhličitého ve vzduchu přináší sada obrázků na straně 36 a 37 (Obrázek 16 - Obrázek 
22) v kombinaci s křivkami FFT spekter. Navíc způsob sběru a zpracování sekvencí snímků 
(v prostředí MATLAB) realizovaný diplomantem v rámci této práce umožňuje následnou 
analýzu dat a podrobnější interpretaci výsledků pomocí dalších pokročilých matematických 
metod. 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 
V úvodních motivačně zaměřených kapitolách čerpá autor diplomové práce především ze 

statistických dat o průmyslových požárech. Dále je v práci citováno přibližně 20 zahraničních 
(anglicky psaných) publikací týkajících se řešené problematiky. Zvláště bych chtěl v tomto 
ohledu vyzdvihnout kapitoly 4.1 a 4.2, kde diplomant shrnuje současné metody zpracování 
obrazu aplikované při videodetekci požáru. 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
     

Práce je na dobré jazykové avšak spíše průměrné formální úrovni. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

 
Systém sběru a zpracování obrazových dat navržený a realizovaný v rámci této diplomové 

práce nalezne přímé uplatnění při experimentálních studiích plamene v laboratořích na 
Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO. Výsledky prezentované v této diplomové 
práci jsou podle mého názoru po dílčích formálních úpravách a detailnější interpretaci 
využitelné pro vědeckou publikaci. 
 
9. Připomínky a otázky k obhajobě. 
 

Jaké výhody přináší způsob sběru a zpracování obrazových dat v prostředí softwaru 
MATLAB oproti konvenčním technikám záznamu videa a jaký je potenciál praktické aplikace 
obdobného systému v rámci zvyšování bezpečnosti průmyslu? 

 
10.Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   velmi dobře 
      
 
 
 V Ostravě   Dne 13.5.2011   
     Podpis oponenta 
 


