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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:  - 

Téma diplomové práce :  Ověření vlastností hasicí látky FIREADE 2000 

      

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Pavel Šušola 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Ano, práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

      

Diplomová práce je psána přehledným způsobem, diplomant se při zpracování držel zadání. 

Kapitoly mají logickou strukturu a vzájemně na sebe navazují. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    

Diplomová práce se zabývá hodnocením hasební schopnosti vybraných hasiv prostřednictvím 

velkorozměrových zkoušek. Práce zcela postrádá obecný teoretický rozbor jak hasebních 

efektů posuzovaných hasiv, tak metodiky provádění velkorozměrových zkoušek. Tyto 

skutečnosti ovlivňují celý výstup, který je roztříštěný, data získaná ze zkoušek nejsou ucelená. 

Velkorozměrové zkoušky jako takové jsou zatíženy značnými chybami. Pro omezení jejich 

vlivu je nutné opakování za stejných nebo blízkých podmínek. Zkoušky byly navrženy tak, že 

výsledky jsou hodnoceny výhradně pomocí pozorování nikoliv prostřednictvím měření (např. 

teplot na termočláncích). Velkorozměrové zkoušky jsou vhodné spíše pro demonstraci 

hasebního účinku než pro objektivní porovnávání hasiv. V daném tématu bych se přikláněl 

spíše k většímu počtu opakování precizních zkoušek malého měřítka. Práce obsahuje celou 

řadu nepodložených tvrzení na úrovni spekulací a domněnek. Student při hodnoceních 

postrádá kritičnost jak k informacím získaným rešerší, tak k vlastním zjištěním. Z hlediska 

metodiky provádění zkoušek není zřejmé, zdali je cílem ověřit hasební schopnost hasiv 

použitých jako smáčedlo nebo ve formě těžké pěny. Volba způsobu aplikace hasiva je 

víceméně nahodilá.  



Nicméně je nutné zdůraznit, že student projevil nezanedbatelnou aktivitu spojenou 

s přípravou a prováděním časově náročných zkoušek. Rozsah provedených zkoušek je 

ojedinělý a je škoda, že scénáře nebyly připraveny a realizovány při spolupráci více 

výzkumných subjektů, mohla tak být získána lépe využitelná data. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

     

str. 6 kap. 3.3: Hasivo Sthamex F-15 nepatří do kategorie pěnidel AFFF a tato skutečnost není 

uvedena ani v citovaném technickém listu.  

str. 7: Systém One Seven není vysokotlaký, ale tlakovzdušný.  

str. 34: Je uvedeno, že vál velmi silný vítr. Toto je dost subjektivní údaj ve vztahu 

k podmínkám zkoušky (vyskytuje se na více místech v práci).  

 

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

 

Diplomová práce přináší nové poznatky v popisu praktických výstupů ze zkoušek.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

     

Práce čerpá zejména z českých zdrojů, postrádám širší využití zdrojů zahraničních. Některé 

citovaných informací jsou nepřesné.  

 

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

 

Práce je psána přehledně, po formální stránce s drobnými nedostatky. Práce obsahuje 

relevantní přílohy, v neúplném rozsahu (očekával bych např. technické listy jednotlivých 

hasiv). Slohová kvalita práce je průměrná. V práci nejsou obrázky a tabulky řádně 

odkazovány v textu.  

 

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

 

Práci je možné použít jako dílčí podklad a souhrn zkušeností pro další provádění 

velkorozměrových zkoušek.  

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

Z čeho soudíte, že systém One Seven není vhodný pro hašení pneumatik, viz. str. 7 kap. 3.5.?  

Co jsou to inhibitory koroze a proč se používají jako příměs do pěnidel? 

Na straně 35, kapitola 8.5. píšete, že oba přiměšovače selhaly v důsledku tzv. „generálského 

efektu“. Který z generálů HZS ČR se zkoušek účastnil, že tento efekt svou přítomností 

vyvolal?  

 

10. Práci hodnotím:  

     

 velmi dobře    

 

 V   Ostravě   dne 23.5.2017   

     Podpis oponenta 

 


