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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne: -

Téma diplomové práce:

Rozbor požárů s účastí jednotky HZS podniku Vítkovice Machinery Group s možným
návrhem nové výjezdové techniky

Jméno a příjmení: Bc. Milada Borunská

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Ano, diplomová práce odpovídá zadání.

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

Diplomová práce je zpracována přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky
navazují.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Lze konstatovat, že autorka diplomové práce obsahově vystihla zadání diplomové
práce. V kapitole 1 a 2 popsala základní pojmy, které s danou problematikou souvisí,
v kapitole 3 provedla stručné seznámení se strukturou hol dingu VÍTKOVICE MACHINER Y
GROUP, v kapitole 4 je proveden popis činnosti a výjezdové techniky HZS podniku
VÍTKOVICE. V kapitole 5 a 6 jsou popsány základní pojmy a postupy statistického
zpracování dat a provedeno vlastní statistické zhodnocení získaných údajů. V kapitole 7 je
provedeno zhodnocení zjištěných výsledků.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Autorka se mohla v kapitole 3 při seznámení se strukturou holdingu zaměřit také na
konkrétní výrobní program jednotlivých společností holdingu, zejména pokud se při výrobě
používají nebo skladují ve větší míře požárně nebezpečné látky a dále na stavební charakter



objektů z hlediska možnosti šíření požáru, evakuace osob (jedná se převážně o starší objekty,
které nejsou členěny na požární úseky, nemají navrženy chráněné únikové cesty a zásahové
cesty).

V závěru bych kromě zhodnocení statistických výsledků očekával i podrobnější
zhodnocení stávající techniky PO s ohledem na výše popsané skutečnosti.

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

Diplomová práce nepřináší nové poznatky.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Bez připomínek.

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

Bez připomínek.

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

Diplomová práce je ukázkou, jakým způsobem pracovat se statistickými údaji, což lze
v praxi určitě využít, a to nejen pro tento konkrétní způsob.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

Bez připomínek.

10. Práci hodnotím:

Velmi dobře.
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