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

Téma bakalářské práce: Hasební zásah na vrchu Javorový

Jméno a příjmení: Adam Pokluda

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?
DOBŘE

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Je možné konstatovat, že cíle práce byly splněny. Diplomant navrhuje řešení zajištění SaP

pro případný požár v těžko dostupném prostředí ve formě dokumentace zdolávání požáru.
Pokud má práce za výsledek vyjímatelnou přílohu DZP, postrádám základní text operativního
plánu, resp. operativně taktickou studii. Tak by se podle mého názoru měla jmenovat ucelená
část bakalářské práce spolu s nejsložitější variantou požáru a výpočtem SaP. Některá
vyjádření v textu působí neodborně, viz bod 4 tohoto posudku.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
• Str. 1, odst. 2 první věta: Hasičský záchranný sbor Třince neexistuje.
• Str. 3 odst. 1, třetí věta: pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru není možné

vyhodnotit pouze na základě síly a směru větru. Diplomant si dále odporuje oproti
či. 2.1.3, kde se hovoří o všech směrech větru.

• Str. 5, kap. 2.1.2: popis chaty by bylo vhodné doplnit schématických znázorněním
půdorysu přímo v textu.

• Či. 2.1.3, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2 představují z logiky návaznosti jednu a tutéž kapitolu
s významově stejným obsahem. Termín protipožární opatření ani protipožární
zabezpečení není přesný a správný

• Str. 11 či. 3 první věta: objekt nemůže být nejpravděpodobnější
• Str. 11 či. 3 druhá věta: specifické podmínky pro zásah se nenavrhují, vznikají na

základě dispozice a umístění stavby.
• Či. 3.1: Nepochopil jsem, proč se potřebné množství hasiv vztahuje k jednomu

proudu. Pokud se na místo nedostanou žádné SaP, tak tato hodnota nebude mezi
dvěma uvedenými hodnotami.

• Či. 7: Domnívám se, že vedle důvodů ke zpracování DZP uvedených v tomto čl., se
dá najít i relevantnější vysvětlení složitých podmínek pro zásah.

• V posledním odstavci se píše, že není legislativní povinnost zpracovat DZP a proto
je toto zpravováno ve formě operativní karty. Takové zdůvodnění je zcela
neoprávněné a špatné.

• Operativní karta (textová část) je podle mého názoru nepřehledná a přeplněná.

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

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

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

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Práce je určena pro konkrétní užití v praxi

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
• Podle hodnot na str. 12 je plocha hašení 815m2 a potřebné množství vody je 7417

lImin. Lokalizace požáru pro lineární rychlost šíření bude do 5 min. Můžete uvést,
co si o této úvaze myslíte?

• Na základě jakých skutečností se pro turistickou chatu na vrchu Javorový
zpracovává DZP, pominete-li přání zadavatele?

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



V Ostravě dne 16.5.2014

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


