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Návrh koncepce plavidla pro potápěčskou skupinu HZS Jihočeského kraje

Jméno a příjmení diplomanta:
Bc. Richard MOLNÁR

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následuiící otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

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

Předložená diplomová práce je dobře strukturovaná a jef3í jednotlivé části na sebe logicky
navazují.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Diplomová práce navazuje na diplomovou práci Bc. Richarda Molnára, ve které zhodnotil
plavidla používaná u HZS JčK. V předkládané práci se diplomant zaměřil na zhodnocení
činnosti potápěčské skupiny HZS JčK a z toho plynoucí požadavky na vhodné plavidlo.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

V diplomové práci jsem očekával větší prostor pro vlastní návrh plavidla s ohledem na
detailně provedené zhodnocení činnosti. V práci postrádáín požadavky např. rozměry ploch
pro vstup a výstup pod vodnf hladinu (mimo šířky), nosnosti těchto ploch, žebřík pro výstup
potápěčů, madla pro přidržení potápěčů, kotevní body, osvětlení pro práci v noci.



5. Uved'te, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?

Předkládaná diplomová práce velice dobře popisuje činnost potápěčské skupiny HZS JčK
na vodních plochách, pro které je určena a v závěru potvrzuje doínněnku úseku IZS a OŘ o
vhodném plavidlu.

6. Jaká je charakteristika výběm a využití studijních pramenů?

DiplorBant dobře použil dostupné materiály, které se věnují problematice potápění u HZS
ČR i v okolních státech.

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

Po formáln?í a jazykové stránce nemám k diplomové práci výhrad.

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

Diplomová práce bude využita jako jeden z podkladů při návrhu technických podmínek na
nové plavidlo, které by mělo být dislokováno na vodním díle Lipno s předpokládanou
realizací 2020-2021.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

Po jaké době je zpravidla ukončena záchrana osob pod vodní Madinou?
Kdo následně velf u této mimořádné události?
Mohou následné práce provádět členové potápěčské skupiny HZS?

10. Práci hodnotím:
zde uved'te hodnocení diplomové práce (?, velmi dobře, debř-e, " ')
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Poznámka:

V případě potřeby rnůžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.
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