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Bc. Veronika Borůvková 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Ano, studentka zpracovala všechny části zadání práce. 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých 

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

Struktura a návaznost jednotlivých kapitol práce je logická. Jednotlivé části jsou 

formulovány s dostatečnou úplností pro pochopení. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

Práce ve svém členění navazuje logicky. Studentka postupovala správně od studia 

informačních zdrojů, teoretického rozboru výměny tepla v těle, porovnání chladících 

vest, přes návrh experimentu, jeho realizaci až po vyhodnocení výsledků. 

 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Studentka při testování použila ochranný oděv Tychem F Standard model CHA 5, 

který označila jako rovnotlaký protichemický oděv (strana 45). Podle normy ČSN 

EN 943-1 a i označení výrobce na štítku oděvu (obrázek 14) se však jedná o typ 3 - 

kapalinotěsný ochranný oděv. Správnou charakteristiku pro použití oděvu uvádí až 

na následující straně 46 ve třetím odstavci. 

 

 



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

Studentka svými experimenty a výsledky měření prokázala funkčnost chladících 

vest, které prodloužily bezpečnou pracovní činnost osob při tepelné zátěži 

organizmu. Výsledné časy docílené při testování jsou lepší než uvádějí citované 

publikace z Lund Univerzity, Švédsko (viz zdroje [9] a [10]). Hlavní přínos práce 

vidím v zapojení ženské populace do tohoto náročného testování, což dává těmto 

výsledkům jedinečnost. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Studentka využila rozsáhlý seznam českých i zahraničních informačních zdrojů, 

které jsou v souladu s tematickou orientací v zadání diplomové práce. 

 

 

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

Formální zpracování je přehledné a srozumitelné, grafy a tabulky čitelné. 

 

 

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

Praktické využití výsledků předložené práce bych viděl především v publikování a 

propagaci zjištěných výsledků měření. 

 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 Jaké funkční prádlo bylo při testování použito (typ, gramáž, složení)? 

 Bylo stejné v průběhu všech prováděných testů? 

 Uměla by studentka posoudit, jaký vliv na měřené hodnoty by mohl mít druh 

použitého spodního prádla pod oděvy, pokud by bylo zaměněno za jiné než 

funkční prádlo? 

 Mohla by studentka zhodnotit vývoj fyzické kondice studentek – probandů od 

prvního testování v roce 2014 po druhé testování? Podle údajů v tabulkách 3 a 4 

(strana 52 a 53) všechna děvčata zhubla. Čím si to vysvětluje? 

 

 

10. Práci hodnotím:  

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

 

 

výborně 
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 V Ostravě   dne 20. 4. 2016   
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