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HODNOCENÍ  BAKALÁ ŘSKÉ  PRÁCE 
                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:   

Téma bakalářské práce :  Měření spotřeby vzduchu při užití dýchací techniky 

      

      

Jméno a příjmení : Kamil BAREŠ  

      

 

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? 
 
    Struktura a návaznost jednotlivých kapitol práce je logická a srozumitelná. Jednotlivé části 
jsou formulovány s dostatečnou úplností pro pochopení i ze strany neodborného čtenáře. 
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
 
    Bakalářská práce je zaměřena na oblast měření spotřeby vzduchu uživatele vzduchové 
dýchací techniky při fyzické zátěži za účelem ověření informací publikovaných v aktuálně 
dostupné tematické odborné literatuře. Řešitel si zvolil cestu rešerše odborné literatury a série 
fyzikálních experimentů – měření, prováděných za definovaných podmínek. Z výsledků 
měření vyplývá fakt, že reálná spotřeba vzduchu u současně používaných vzduchových 
dýchacích přístrojů je vyšší, než udává odborná literatura. 
    Práce je logicky členěná, formulovaná jasným textem a doplněna o obrázky a tabulky. 
Rovnice jsou zřetelně označeny číslem a doplněny legendou. Závěry jsou jasné a 
srozumitelné. Práce nevykazuje závažných ani rušivých chyb a nedostatků ve věcné i formální 
rovině. Výsledky práce jsou vhodné dokonce i pro publikování na mezinárodní úrovni, a to 
v oblasti vývojových trendů současné dýchací techniky u záchranných sborů. 

 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
 
    Autor se nevyhnul občasným drobným gramatickým chybám a překlepům. Tyto však nijak 
podstatně nenarušují srozumitelnost a vypovídací hodnotu práce. 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
 
    Fyzikální měření uvedené v částech 3, 4, 5 a 6 poskytují originální data (nové poznatky), 
jejichž interpretace má klíčovou vypovídací hodnotu pro návazně formulované závěry. 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
 
    Autor se orientuje výhradně na české informační zdroje (literaturu), které jsou zcela 
v souladu s tematickou orientací práce. Jedná se o specifické téma s omezeným výběrem a 
dostupností relevantních literárních zdrojů. 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
 
    Formální zpracování je přehledné a srozumitelné. Jazyková stránka viz výše bod 4. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
 
    Závěry práce vyplývající z rešerše a především z experimentální části lze publikovat na 
národní i mezinárodní úrovni jako důkaz a důsledek stávajících vývojových trendů v oblasti 
dýchací techniky u záchranných sborů. 
 
9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Je podle autorova názoru stávající vývojový trend v dýchací technice u HZS ČR optimální 
cestou do budoucna? Jedná se především o otázku zvyšujících se nároků na fyzickou 
kondici uživatelů a zvyšující se spotřebu dýchacího média při fyzické zátěži. 

 
10.Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
 
   VÝBORNĚ 
      
 
 
 
 V Ostravě   dne 24. 4. 2013   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


