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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne: -

Téma bakalářské práce: Verifikace zkušebních metod pro hodnocení vybraných hasiv

Jméno a příjmení: Josef Sedlák

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
ANO

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

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce odpovídá zadání. Struktura práce je zmatená, z důvodu několika závěrů za
každou kapitolou. Stejně tak nadpisy kapitol nejsou vůbec intuitivní a z tohoto důvodu je
práce dosti nepřehledná a čitatel nepochopí návaznosti a nevnímá plynulost kapitol. Práce je
velmi roztahaná a po úpravě textu a meze bude napsaná na cca 20 stranách.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
- práce postrádá vysvětlení významu jednotlivých zkoušek a čitatel tak pouze listuje zcela
neznámým prostředím.
- práce má vytvořit metodiku pro verifikaci zkušebních aparatur, tuto část práce jsem nenašel
- Navržené protokoly jsou v přílohách, ale postup návrhu není nikde vysvětlen, chybí
zdůvodnění konkrétních návrhů.

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

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Odpovídající zadání práce

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

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

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Co bylo důvodem zpracování této bakalářské práce? Uvedené verifikace jste prováděl
osobně? Vysvětlete, jak budou následně použity.

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

DOBŘE

V Ostravě dne 20.5.2013
Podpis oponenta

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


