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HODNOCENI BAKALARSKE PRACE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne: -

Téma bakalářské práce:

Zkoušení kabelů v podmínkách požáru - Zestárnutý FRNC kabel

Jméno a příjmení: Milan Zach

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Předložená bakalářská práce v plném rozsahu vyhovuje svému zadání a postihuje ověření
vlastností FRNC kabelu v podmínkách požáru.

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

Předložená bakalářská práce je logicky rozčleněna do pěti technických kapitol, které jsou
vypracovány v logických návaznostech na evropskou legislativu a v kapitole 5 je provedeno
tabulkové vyhodnocení provedených zkoušek nezestárnutého a zestárnutého kabelu
PRAFlaGuard F 1x2xO,8 PH120-R M. Vlastní vyhodnocení provedených zkoušek je
přehledné a má vypovídající charakter pro odbornou veřejnost.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:

Bakalářská práce má vysokou technickou úroveň a z celá bakalářské práce je zpracovaná ve
zkušebně-jediné v ČR. Technickou úroveň celé práce je možno hodnotit pro odbornou
veřejnost jako velmi podnětnou a jsou zde postiženy aspekty s kterými se odborná veřejnost
trvale potýká při řešení požární bezpečnosti staveb. Z celé práce vyplývá, že zpracovatel je



zkušební technik této laboratoře o čemž svědčí celá struktura bakalářské práce. V příloze A
BP jsou uvedeny Zkušební záznamy z provedených zkoušek, které splňují požadavky na
záznamy ze zkoušek stanovaných akreditačními orgány. Rovněž v příloze B je uvedena
fotodokumentace z provedených zkoušek. Uvedené přílohy mohou sloužit jako podklad pro
zpracování oficiálního protokolu "Stárnutí FRNC kabelu".

Technickou i věcnou úroveň bakalářské práce je možno hodnotit velmi dobře.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Bakalářská práce přináší nové podněty k řešení problematiky stárnutí kabelových rozvodů
sloužících pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení ,která musejí zůstat
v případě požáru funkční.

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

Celá bakalářská práce je nově koncipována do problematiky požární bezpečnost staveb a
funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Z bakalářské práce je patrno, že zpracovatel BP je pracovník zkušebny a má přístup i
znalosti na požadované úrovni, což se projevilo ve využití technických i studijních materiálů.

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

Formální stránku bakalářské práce je možno hodnotit velmi dobře.

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

Vzhledem k technické úrovni a řešené problematice bakalářské práce najdou výsledky této
práce využití v technické praxi, při řešení požární bezpečnosti staveb. Vidím jako vhodné
publikovat výsledky této práce v odborných časopisech pro potřebu zpracovatelů požárně
bezpečnostních řešení staveb.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

Otázka k obhajobě:
Jaký máte názor případně námět na metodiku stárnutí kabelů jinou než tepelného stárnutí.
Například stárnutí kabelů v solných roztocích, vibracích atd.



10. Práci hodnotím:

zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

Výborně

V Ostravě dne 18.5.2014

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


