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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 
                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:   

Téma diplomové práce:   

Porovnání charakteristik na trhu nabízeného spodního prádla pro hasiče 

      

Jméno a příjmení diplomanta: Bc. Dalibor BALNER 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 
Předložená práce se zabývá porovnáním vybraných trik s dlouhým rukávem z hlediska 
transportu vlhkosti a jejího odpaření jako jedné ze dvou nejdůležitějších charakteristik 
spodního prádla pro hasiče pod zásahový oděv a lze konstatovat, že student splnil 
zadání. 

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

Struktura a návaznost jednotlivých kapitol je logická a srozumitelná. Jednotlivé části 
jsou formulovány přesně a dostatečně pro pochopení, text je smysluplný. 

 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
 

Předložená diplomová práce se věnuje vybraným metodám testování textilií spodního 
prádla pro hasiče. Práce je rozdělaná na část teoretickou, legislativní a experimentální. 
Po rozsáhlém teoretickém úvodu do problematiky odvodu vlhkosti následuje trochu 
skromná analýza trhu a používaných trik u jednotek HZS ČR. 
V experimentální části student podrobil všech 7 vybraných trik zvoleným 5 testům. 
Experimenty jsou řádně zdokumentovány, srozumitelně popsány, doplněny 
fotodokumentaci a naměřenými výsledky. 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
Autor se nevyhnul drobným gramatickým chybkám: 

- při citaci zdroje na konci věty má špatně uvedeny citace až za tečkou, 
  - triko Luing pyrex se píše s velkým „P“. 

Jedinou kritickou připomínku bych měl k hloubce a provedení přehledu trik 
používaných u jednotek HZS ČR. Zde mohl autor pro přehled uvést, na koho se 
v dotazníkovém šetření obracel, jaký byl okruh respondentů, zda celá ČR nebo jen 
vybrané kraje? 

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

Fyzikální měření uvedené v experimentální části (kap. 8) poskytuje originální data a 
nové poznatky o chování trik, zejména v závislosti na stavu trika nového a vypraného. 
Jejich interpretace má klíčovou vypovídací hodnotu pro následně formulované závěry. 

 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Autor se orientuje nejen v českých informačních zdrojích (literaturu), které jsou zcela 
v souladu s tematickou orientací práce, ale především musel prostudovat americké 
normy, vztahující se k textiliím. 

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

Práce je po jazykové stránce až na drobnosti (viz body 4 výše) na velmi dobře úrovni. 
Formální zpracování je přehledné a srozumitelné. 

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

Závěry práce vyplývající především z experimentální části lze publikovat na národní 
úrovni jako příspěvek k diskuzi stávajících vývojových trendů v oblasti spodního 
prádla pro hasiče u záchranných sborů, které směřují od bavlněného prádla 
k funkčnímu. 

 
9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Jediná připomínka je uvedena výše v bodě 4. 
 

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

VÝBORNĚ 
      
 
 
 
 
 
 V Ostravě   dne 30. 4. 2013  Ladislav Jánošík, v.r. 
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


