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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Diplomant si v úvodu práce stanovil porovnání a posouzení úrovně zajištění provozní 
spolehlivosti mobilní požární techniky ( dále jen MPT) nasazené u jednotek SDH obcí, 
HZS podniků a HZS ČR v rámci územního odboru Cheb Hasičského záchranného sboru 
Karlovarského kraje. 
 Diplomant analyzoval všechny dostupné informace týkající se provozuschopnosti 
MPT v rámci územního odboru Cheb jak u jednotek SDH obcí, tak u HZS. V první části 
diplomové práce diplomant analyzuje dostupné informace týkající se provozu a technického 
stavu vybraných typů MPT. Dále se věnuje rozboru nejčastějších aspektů ovlivňující 
provoz MPT, zdrojům finančních prostředků na obměnu a pořízení  cisternových 
automobilových stříkaček ( dále jen CAS).V závěru práce ze získaných informací stanovuje 
spolehlivost a pravděpodobnost poruchy u vybraných typů CAS. 
 Po prostudování diplomové práce mohu konstatovat, že diplomová práce odpovídá 
zadání, naplňuje stanovené cíle a jednotlivé kapitoly se věnují zadanému tématu. 

 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti     
    jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 
    Při psaní diplomové práce diplomant postupoval poměrně logicky, když nejdříve zhodnotil     
    stav ve vybavení MPT na územním odboru , výběr posuzovaných typů MPT, statistiku  
    výjezdů jednotlivých typů CAS, poruchovost a opravy, stáří a ujeté kilometry a provozní     
    vlivy  spjaté s poruchovostí MPT u jednotek  požární ochrany SDH a HZS. V závěru  
     provedl analýzu získaných informací a stanovil spolehlivost (poruchovost) jednotlivých  
    vybraných  typů MPT.  
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

Diplomová práce analyzuje výjezdovou MPT jednotek PO SDH obcí, HZS podniků a 
jednotek HZS ČR zařazené do plošného pokrytí jednotkami požární ochrany na území 
Karlovarského kraje. Diplomant si ke své analýze vybral relativně novější tipy techniky u 



kterých si dle typu podvozku a získaných statistických hodnot stanovil pravděpodobnou 
dobu do vzniku poruchy a na základě tohoto zjištění stanovil spolehlivost jednotlivých tipů 
vybraných typů CAS působící ve vybavení jednotek PO v rámci územního odboru Cheb. 
V diplomové práci jsou shromážděny  provozní vlivy souvisejících s provozem vozidel u 
jednotek PO a v některých případech navrhuje odstranění negativních vlivů na provoz 
techniky. 

 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

  Práce je dobře sestavena a vystihuje plně zadání. Připomínku mám pouze k zadání 
diplomové práce, neboť pro analýzu spolehlivosti jednotlivých typů MPT je území jednoho 
okresu vzhledem k počtu a druhu v současné době používaných typů MPT velmi malé. 
Z tohoto důvodu doporučuji při dalším zadávání tématu diplomové práce, rozšířit oblast 
analyzovaných vzorků na území celého kraje.      
 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
Novým poznatkem v předložené diplomové práci je především stanovení spolehlivosti          
poruchovosti pro jednotlivé typy MPT. 

 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Student při psaní diplomové práce využil jemu dostupnou  odbornou literaturu a 
příslušné právní předpisy v míře dostatečně pokrývající řešenou problematiku. Důležitým 
„studijním pramenem“ se studentovi staly i praktické poznatky a zkušenosti, které získal od 
svých kolegů během svého působení v rámci HZS ČR. 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

Diplomová práce odpovídá svou stavbou stanoveným zásadám pro tvorbu diplomové 
práce. 

 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
     Poznatky vyplývající z diplomové práce lze využít u HZS Karlovarského kraje při 
sestavování koncepce obměny MPT . Další využití může být při sestavování rozpočtu HZS 
Karlovarského kraje v oblasti oprav zásahové MPT, kdy může být přihlédnuto k poruchovosti 
jednotlivých typů MPT vzhledem ke stáří vozidel. 
 
9. Připomínky a otázky k obhajobě. 
  Jaký provozní vliv má největší negativní význam  na poruchovost a opotřebování MPT 
u jednotek PO? 
 
10.Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
         

velmi dobře 
     
 
    Dne 16.5. 2011   
     Jan Doubrava, v.r. 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


