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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

    Obsah zadané bakalářské práce odpovídá zadání v plném rozsahu, informuje a 

charakterizuje materiálovou základnu z hlediska norem, certifikátů, metodik a souvisejících 

informativních materiálů, jež je potřeba pro věcné zajištění přípravy, samotné realizace 

souvisejících zkoušek nastavovacích žebříků a porovnání metodik kontroly. 

Bakalářská práce obsahuje informace ostatních států Evropské unie, které byly použity 

pro srovnání metodik kontrol nastavovacích žebříků pro hasiče v rámci Evropské unie. 

Z tohoto hlediska odpovídá rozsah bakalářské práce uvedenému zadání. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

      

 Struktura bakalářské práce je členěna dle souvisejících celků a návaznost mezi 

kapitolami odpovídá postupnému řešení jednotlivých oblastí zadané problematiky.  

Úplnost dílčích celků odpovídá rozsahu zjištěných informací. Tato oblast by však měla 

být komplexněji charakterizována údaji výrobců a to hlavně u testovaného požárního žebříku 

Schellex Hymer – Leichtmetallbau společnosti Schellex spol. s.r.o., zde chybí hodnoty 

mechanických vlastností: Rm = 245MPa – minimální pevnost v tahu a                                  

Rp0,2 = 195MPa – minimální mez kluzu, kde jsou tyto hodnoty důležité pro hodnocení 

závěru bakalářské práce. V závěru jsou porovnány hodnoty namáhání žebříku s hodnotami 

výrobce (tento údaj pro žebříky firmy Schellex spol. s.r.o. chybí) a pro srovnání jsou použity 

hodnoty získané od společnosti SWS Tauchman. Z tohoto pohledu nelze bez ověření 

parametrů testované sady žebříku hodnotit překročení hodnot namáhání pro uvedené 

testování. 

 

 



 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

 

     V případě hodnocení teoretické části by tato oblast měla mít širší materiálovou 

přípravu, zejména s ohledem na informace získané od výrobců, a to ve vyčerpávajícím 

rozsahu. Bakalářská práce je z hlediska teoretické připravenosti hodnocena pouze dobře. 

 Praktická část je hodnocena velmi dobře. Součástí praktického testování je řada 

vypovídajících měření, které mají souvislost s reálným testováním žebříků a lze tak vyvodit 

požadované závěry.  

Je zde však chybně aplikováno uchycení sady žebříku na základový fundament. Norma 

ČSN EN 1147:2010 charakterizuje uchycení sady žebříku tak, že jedna podpěra je pevná 

(zajistí se) a druhá podpěra je pohyblivá – na válivých kolech. Žebřík se fixně upevní k oběma 

podpěrám. Z popisu postupu měření dle bakalářské práce – kapitola 6.7.1 a přiložené 

fotografie – obrázku č.: 18 ze strany č.: 29 vyplývá, že nebyla zajištěna volná pohyblivost 

jedné podpěry. Dle popisu byl jeden konec žebříku pevně spojen s podpěrou a druhý volný  - 

žebřík byl volně uložen na podpěře. Vzhledem k uvedeným skutečnostem mohlo docházet ke 

zkreslení měřených výsledků. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

     Kritickou připomínku vznáším k informacím z kapitoly 2.6, kdy je prezentována 

informace o držitelích certifikací pro nastavovací žebříky. V bakalářské práci je uvedena 

informace, že nastavovací žebřík typu: 5021, Schellex Hymer – Leichtmetallbau nemá 

certifikaci nastavovacího žebříku pro tři osoby. Tato informace je chybná, dne: 7. 4. 2010 

proběhla certifikace uvedeného typu žebříku pro tři osoby. Certifikát vydal Technický ústav 

požární ochrany (TUPO), a to dle ČSN EN 1147:2001, s identifikátorem:15053202. 

 

 

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

     

 Bakalářská práce přináší nové poznatky v oblasti srovnávání metodik kontrol, kde 

v části měření charakterizuje zátěžovou charakteristiku a poukazuje tak na rozdílný přístup 

při zatěžování sady žebříku u realizovaných nedestruktivních kontrol. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

 V základu byly použity elementární zdroje potřebné pro realizovaná měření. Chybí 

rozsáhlejší informace výrobců, které by eliminovaly vzniklé chyby. 

      

 

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

     

 Jazykové a formální zpracování bakalářské práce je bez výhrad, jednotlivé části na 

sebe navazují a tvoří přehledný celek. 

 

 

 

 



 

 

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

     

 Bakalářská práce má hlubší informativní charakter, a v případě revize chybných částí, 

lze použít jako opora normativní činnosti, případně podpůrný materiál pro výrobce profilů 

nastavovacích žebříků. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

Vzhledem k několika chybám při teoretické interpretaci a implementaci ČSN EN 1147 

při samotném měření mne zajímá, jak probíhala komunikace s jednotlivými výrobci 

zmiňovaných žebříků a proč nebylo použito detailnějších informací k mechanickým 

vlastnostem materiálů. 

Následně je otázkou, jak byly ověřovány informace k certifikacím uváděným u 

jednotlivých sad žebříků, viz. udávané informace k certifikaci žebříku Schellex Hymer – 

Leichtmetallbau společnosti Schellex spol. s.r.o.. 

 

10. Práci hodnotím:  

  

Při konečném hodnocení zohledňuji jednotlivé dílčí části a přihlížím k rozsáhlému 

charakteru měření. Bakalářská práce je z hlediska celku hodnocena dobře. 

    

      

 

 

 

 V Ostravě   dne: 9. 5. 2013        

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


