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HODNOCENI BAKALARSKE PRACE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne:

Téma bakalářské práce: Osvětlovací systém pro hasiče

Jméno a příjmení: Karel Hrehuš

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Bakalářská práce je v souladu se zadaným tématem a v plném rozsahu respektuje
zadání. Charakterizuje projekt jako kontejnerový systém, což se z hlediska pohledu na
koncepční řešení technické vybavenosti jednotek HZS Moravskoslezského kraje jeví jako
reálné pro praktickou realizaci. Obsah bakalářské práce je v synergii s myšlenkou zadaného
tématu.

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

Struktura bakalářské práce vychází z teoretické základny - informační podpory,
respektuje zjištěné skutečnosti, přechází do fáze návrhu a prezentuje návrh praktického řešení,
V tomto směru je naplněn předpoklad přidané hodnoty práce a úplnosti rozsahu. Struktura
celku a členění jednotlivých kapitol odpovídá potřebám řešených oblastí a zpracování je
smysluplné.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:

Ze svého pohledu, vedoucího pracovníka oddělení služeb, vnímám práci jako možný
koncept projektového řešení a případný přínos hodnotím velmi kladně. V případě řešení
projektu tohoto charakteru, se jedná o materiál s vypovídající hodnotou, jak z pohledu
projekce, tak pohledu finanční analýzy, která je základním parametrem v případě posuzování
reálnosti obdobných projektů.



Student charakterizuje problematiku jednotlivých částí kontejneru dle logických celků
a člení návrh výbavy v souladu s normami, metodikou, vyhláškami a předpisy, jež jsou pro
jednotky HZS Moravskoslezského kraje závazné. Transparentním způsobem porovnává
konkurenceschopné produkty a prezentuje tak možnosti pro konečného uživatele - dle
stanovených priorit.

Jednotlivé kapitoly se v dostatečném rozsahu věnují dílčím oblastem - navrhovaným
technickým prostředkům. Jsou řešeny jak sériově vyráběné produkty, tak zmíněny součásti,
které prochází vývojem a předpokládá se tedy technologický pokrok.

Samostatnou kapitolou je návrh kontejneru, kde se student zabývá myšlenkou
dispozičního pracoviště spojového technika, systémem mobilních vozíků a osvětlovacím
stožárem s kamerami. Tato oblast je chápána kooperačně a z pohledu hodnotitele bakalářské
práce je bez výhrad.

Částí, kde jsem shledal možnosti pro rozšíření a doplnění, je oblast výpočtu celkového
odběru všech spotřebičů, zde bude nutné doplnit souhrnné informace o spotřebičích -
nabíjecích základnách a stožárovém osvětlení kontejneru komplexně a porovnat údaje
elektrocentrál s příkony zmíněných spotřebičů, Tato informace bude podstatná při
dimenzování elektrické sítě - rozvodů v kontejneru a dimenzování primárních zdrojů
elektrické energie pro pokrytí v zátěži.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

V případě realizace kamerového systému bude nutná koordinace pohybových
segmentů stožáru.

K realizované práci nemám kritických připomínek.

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

Bakalářská práce přináší nové poznatky v oblasti osvětlovacích systémů, a to
z pohledu integrace do mobilní soustavy, čímž je kontejnerový systém. Přidanou hodnotou
navrhovaného řešení je mobilnost systému jako celku, nezávislost při použití osvětlovacích
prostředků na více místech a schopnost konzervace bateriových zdrojů při uložení.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Z hlediska materiální základny byly využívány dostupné dokumenty, kladně hodnotím
snahu ověření dostupnosti systému v okolních zemích a zhodnocení praktických zkušeností
studenta.

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 je materiálem, který lze v celém rozsahu využít pro vyhodnocení
řešené oblasti z hlediska možností dodavatelů a v případě potřeby HZS Moravskoslezského
kraje rozvinout v projekční řešení.



9. Připomínky a otázky k obhajobě.

Pro doplnění je potřeba vyčíslit příkonové a výkonové parametry - celkové odběry
nabíjecích základen pro bateriové zdroje, stožárového osvětlení a výkony elektrocentrál pro
stacionární rozvod. Při porovnání by měla být zřetelná rezerva pro případné připojení
dalších svítidel v místě ustavení kontejneru.

10. Práci hodnotím:

Při konečném hodnocení zohledňuji detailní pohled na řešenou problematiku.
Bakalářská práce je z hlediska celku hodnocena velmi dobře.
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Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


