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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:   

Téma diplomové práce :  Využití kamerových systémů pro podporu HZS při zásahu 

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Petra Borová 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

  

 Předložená diplomová práce je věnována popisu využití kamerových systémů 

jednotkami HZS. Tato práce svým obsahem odpovídá uvedenému zadání jen částečně, neboť 

se diplomantka zaměřuje na statistické posouzení pouze ručních termokamer, bez širšího 

popisu uplatnění dalších druhů a součástí kamerových systémů. Práce přesto z obsahového 

hlediska splňuje požadavky kladené na její zpracování. 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Diplomová práce je členěna do logicky navazujících kapitol, text je doplněn o obrázky, 

tabulky, grafy i rozsáhlé přílohy, které doplňují názornost textu. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

 

 Předložená diplomová práce se zabývá kamerovými systémy, respektive kamerami, 

které mohou usnadnit práci jednotkám hasičského záchranného sboru na místě mimořádné 

události. V teoretické části práce studentka zmiňuje právní předpisy týkající se především 

integrovaného záchranného systému a jeho základních složek. Dále autorka popisuje 

kamerové systémy, technické parametry kamer a příslušenství, přičemž postupně oblast 

kamerových systémů vymezuje na termokamery. V této části práce autorka rozebírá základní 

fyzikální zákony týkající se tepelného vyzařování těles, popisuje konstrukci temokamer, jejich 

základní prvky, parametry a využití různém typu mimořádné události. Z teoretické části 

autorka přechází na část praktickou, kde charakterizuje termokamery, využívané v rámci 

HZS, selektuje termokamery pro následnou analýzu a výběr nejvhodnější z nich. V závěru 

práce je zvolena nejvhodnější termokamera používaná v rámci HZS.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 



 Teoretická část práce je velmi rozsáhlá, až nepoměrně ve srovnání s částí věnovanou 

posouzení výběru pořízených termokamer. V celé práci je větší množství nepřesných 

formulací a definic základních fyzikálních a technických veličin a parametrů (např. emisivita 

u obrázku 8, radiační teplota, pyroelektrické vs pyrometrické detektory apod). Pasáž o 

detektorech termokamer je převzata a odpovídá odbornému textu z elektrotechniky. Označení 

tabulek v textu práce a jednotlivých přílohách se liší. Odkazy na citovanou literaturu ne vždy 

odpovídají (např. graf 3) a nejsou vždy v textu správně seřazeny (viz str. 29 [23] [42] [24] 

[2]). Část věnovaná dronům nezapadá přímo do zadání diplomové práce, stejně tak příloha 

jedna není v přímé souvislosti s obsahem diplomové práce. 

 

 

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

    Práce nepřináší nové poznatky, pouze vyhodnocuje již provedený výběr termokamer  

u HZS. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Diplomová práce obsahuje poměrně širokou škálu literárních zdrojů, autorka využívá  

ve velmi malé míře také cizojazyčnou literaturu. 

 

 

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

    Předložená diplomová práce odpovídá svým formálním zpracováním požadavkům 

kladeným na závěrečné práce, je psána srozumitelně a přehledně, bez závažných 

gramatických chyb, technické vypracování je na dobré úrovni, přesto však autorka neuvádí 

jednotným způsobem značení veličin a jejich jednotek. 

 

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

    Předložená diplomová práce tvoří základní zhodnocení stavu pořízených termokamer 

jednotkami HZS, nenabízí možnost dalšího využití. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 Definujte rozdíl mezi pojmy citlivost digitální kamery, spektrální a teplotní citlivost 

termokamery. Porovnejte s pojmem "rozsah". 

 Specifikujte vlnové délky infračerveného záření v rámci celého 

elektromagnetického spektra a uveďte rozdělení IR záření. 

 V části 6.2. je uveden výběr termokamery metodou rozhodovací analýzy s 

přiřazením váhy kritérií. Zdůvodněte, jaký je rozdíl mezi parametry "držení" a 

"velikost" termokamery, neboť je těmto parametrům přisouzena velmi odlišná 

váha. 

 

 

10. Práci hodnotím:  

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

                                               

      DOBŘE 

   

 

 V   Ostravě   dne 10. 5. 2017    

     Podpis oponenta 

 


