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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Ano, diplomant postupoval v souladu se zadáním.

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

Diplomová práce je z hlediska struktury zpracována přehledně a návaznosti jednotlivých
částí práce na sebe logicky navazují. Diplomant se držel struktury zadání.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Diplomová práce přehledným způsobem PopISUJe jednotlivé technologie, systémy a
metody, které se v současné době v požární ochraně využívají. V první části se diplomant
zaměřil na historii hasicích látek, jejich vývoj a základní rozdělení hasiv včetně popisu. V
praktické části diplomant popsal a zhodnotil jednotlivé druhy hašení, výhody a nevýhody
systémů.

Celá diplomová práce je zpracována na velmi dobré úrovni a z práce je zřejmé, že diplomant
řešené problematice věnoval značné úsilí.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

V diplomové práci se vyskytují drobné nedostatky ve značkách a zkratkách např. ČEZ, a. s.
není zkratka, jak diplomat popisuje, ale obchodní název. Dále v popisování systému FLASH
CAFS diplomat na straně 35 v kapitole 9.3.3 pokusu č. 2 a 3, chybně uvádí, že byla použita
proudnice Flash CAFS. Správně má být uvedeno, že pokus byl prováděn pomocí zařízení
FLASH CAFS 30 s proudnicí Rosenbauer CAFS. Na straně 36 diplomat uvádí, hadicové
vedení může být dlouhé až 1000 (informace pravděpodobě převzata z výsledků reálně
prováděných zkoušek). Výrobce zařízení FLASH CAFS fy Rosenbauer uvádí, že deklarované
prametry jsou u hadicového vedení, které je dlouhé max. 80 m.

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

Diplomant v praktické části vlastním systémem pokusů, sběrem informací a praktických
zkušeností uživatelů hodnocených systémů vytvořil ucelený přehled metod hašení,
používaných technologií včetně jejich kladů a záporů. Do diplomové práce zapracoval i
zkušenosti získané při zahraniční stáži.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

K výběru studuijní lieratury nemám výhrady.

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

Práce je psána přehledně, po formální stránce správně, grafická úprava je kvalitní. Slohová
kvalita práce je vyhovující.

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

V diplomové práci je provedeno vyhodnocení jednotlivých systémů používaných v požární
ochraně. Práci je možné v praxi využít jako materiál sloužící pro výcvik jednotek požární
ochrany.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Jakou nejvodnější metodu hašení by dilomant použil při požáru bytového objektu a proč?

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

Výborně

V Mělníku dne 12.5.2013

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


