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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne: -

Téma diplomové práce:

Původní protipožární ochrana konstrukcí jako možná azbestová zátěž stavebních
objektů

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) :

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Pokud jde o zadání diplomové práce a zásady pro její vypracovam Je možné
konstatovat, že diplomová práce uvedenému zadání odpovídá v plném rozsahu.

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

Diplomová práce z hlediska její stavby je rozložena do jednotlivých kapitol poměrně
vyváženě, srozumitelně, jasně a přehledně. Bohužel určitou vadou práce je, že se některé
autorovy popsaná témata opakují (například využití azbestu v průmyslu a zejména stavebním
průmyslu). Autor diplomové práce v jejích jednotlivých částech využil velmi bohatý seznam
zdrojů, které jsou přehledně řazeny. Některé části práce jsou obecnějšího charakteru, ale pro
dokreslení a popsání tématu jsou dostačující.



3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Autor diplomové práce si klade za cíl vymezit a pojmenovat přehled systémů pasivní
protipožární ochrany ve stávajících stavebních konstrukcích, kde se vyskytuje azbest, materiál
hojně využívaný v ČR pro svoje tehdy "kladné" vlastnosti cca před 30 lety. Zpracování a
využití azbestu nejen jako stavebního materiálu bylo velmi rozšířené až do doby prokázání
jeho záporných vlastností, které tento materiál klasifikují jako látku karcinogenní a toxickou
dle příslušné legislativy. Autor práce se pokusil na základě dostupných zdrojů zmapovat a
poukázat na stále ještě obrovské "objemové" množství nejrůznějších průmyslových
azbestových výrobků, které nás v současnosti ve stavebních objektech dosud obklopují a
definovat dopady zdravotních rizik na osoby v souvislosti s přítomností azbestu. Autor ve
své práci podrobně představil legislativní rámec zákonných norem pro ochranu zdraví před
azbestem, zejména pro zjišťování a hodnocení expozice azbestu, porovnal právní předpisy na
odstraňování azbestových zátěží České republiky, Německa a Spojených států amerických.
Vyhodnotil je a navrhl úpravy současného stavu při provádění průzkumu, odstraňování a
ukládání starých azbestových zátěží ve stavebních objektech.

V souladu se zadáním se pokusil zhodnotit systémy pasivní protipožární ochrany a
chování materiálů s obsahem azbestu v podmínkách požáru. Výsledkem je postup jednotek
požární ochrany při požárech objektů s prokazatelným výskytem azbestu a určitá doporučení
nejen k jednotkám požární ochrany, ale i ostatním zasahujícím složkám a odborníkům.

Práce je srozumitelná, ale v některých kapitolách od autora postrádám konkrétní
vyhodnocení a příklady srovnání (například autor uvádí, že německý bezpečnostní předpis
pro nakládání s azbestem je propracovanější, přehlednější apod., ale chybí konkrétní forma
srovnání s českou právní úpravou). Kladem této práce je, že poukazuje na velmi
podceňované nebezpečí v objektech s výskytem azbestu pro lidský organismus a navrhuje
zákonná opatření a praktická opatření, která mají za cíl eliminovat poškození zdraví osob
nacházejících se v těchto objektech.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: nejsou vzneseny.

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

Diplomová práce má spíše charakter analytický, srovnávací a vyhodnocovací,
nedomnívám se, že by byla až tak velkým přínosem nových poznatků, spíše apeluje na větší
odpovědnost zainteresovaných osob a dodržování zákonných norem včetně důsledné kontroly
orgánů státní správy.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

S ohledem na téma práce a její zacílení, nebylo nikterak jednoduché pro autora získat
významné studijní prameny z oblasti chování azbestu v podmínkách požáru, protože se jedná
o již "mrtvý" materiál. Nicméně uvedené odkazy odkud autor čerpal zcela jistě naznačují, že
se autor opravdu snažil a nastudoval "relevantní a dostupné" zdroje k sepsání své práce.

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

Formální náležitosti práce včetně úpravy ajazyka jsou na dobré úrovni.

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

Práci je možné využít jako publikační materiál, nebo jako materiál zasluhující Sl

pozornost v odborné přípravě jednotek požární ochrany.

9. Připomínky a otázky k obhajobě: ---------

10. Práci hodnotím: "velmi dobře".

V Jihlavě dne 10.5.2014

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


