
VŠB -  Technická univerzita Ostrava, Fakulta  bezpečnostního inženýrství  

katedra : Katedra požární ochrany - 030 akademický rok :  2010/2011 

jméno oponenta : Ing. Pavel Melecký 

 

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

Téma diplomové práce :  Nasazení CAS v městských podmínkách 
 

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Tomáš Svák 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
    Diplomová práce odpovídá uvedenému zadání. 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
     Práce je strukturovaná dobře, nemám připomínky ani k návaznosti jednotlivých částí a 
jejich úplnosti.  
 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
    Docela dobře a přehledně napsaná práce, v části návrhu optimálního podvozku z pohledu 
výběru konkrétních stanic s určitým časovým skluzem.  

 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
− zbytečně obsáhlý úvod do oblasti urbanistiky a historie jednotlivých měst  
− z mého pohledu ne zcela ideální nastavení hodnotících kritérií. 
− zvolený postup nepostihuje všechny aspekty pro volbu vhodného podvozku 

 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
    Nejvíce nových informací jsem se dočetl právě z oblasti historie měst, což ovšem nejsou 
informace podstatné z hlediska daného tématu, ale i konečné výsledky a závěry v této práci 
jsou pro mě do jisté míry informace nové, i když nijak zvlášť překvapivé. 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Vybrané studijní prameny jsou dostatečně kvalitní a odborné, jejich výběr a využití 
hodnotím jako přiměřené. 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    Po formální stránce je práce zpracovaná velice dobře. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    Z hlediska posuzovaných měst by práce měla praktický význam v době, kdy se řešilo, čím 
nahradit dosluhující CAS na podvozcích LIAZ ( v Ostravě Dennis), v současné době na 
základě téhle práce můžeme jen konstatovat, jak moc bylo nebo nebylo dřívější rozhodnutí 
správné. Pokud by práce řešila CAS pro JPO ve městech, která v této otázce stále nemají 
jasno ( a nemusí to být jen JPO I ), byl by její praktický význam podstatně větší. Ale i tak může 
práce sloužit aspoň jako vodítko pro stanice ve městech, kde je tento problém stále aktuální. 
 
9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Nemám žádné další otázky, ani připomínky. 
 

10.Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   
 
 velmi dobře 
 
 
    Dne 02. 05. 2011   
     Podpis oponenta 
 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 
 
viz. příloha 1. 
 
 
 
 
 



příloha 1 
 
 
ad.4.)  - max.rychlosti vozidel bych dal menší váhu,  naopak bych dal větší váhu např. 
poloměru otáčení.  

- ne zcela zanedbatelným kriteriem je vnitřní prostor pro posádku (vnitřní rozměry 
kabiny), hlavně výška prostoru u druhé řady sedadel pro družstvo  

- u podvozků v provedení 4x4 ( zde se týká stanice FM) by mohlo být jedním z kritérií 
dostupnost požární výbavy ve schránách nástavby i pro hasiče menšího vzrůstu (výška schrán 
od země).  

-  nelze navrhovat izolovaně techniku pro jednu konkrétní stanici HZS kraje, a to 
z důvodu možnosti operativní změny umístění techniky v rámci celého HZS kraje – návaznost 
na znalost obsluhy, technologické vybavení garáží apod. 

- práce nebere v úvahu podvozkové vybavení ostatních kategorií techniky u HZS MSK 
– DA, TA, PPLA,NA, PAD, MOS na podvozcích MB Sprinter a Vario, PKN na podvozcích MB 
Atego a Actros, VYA na podvozku MB Actros, AZ a AP na podvozcích MB Atego a MB Econic 
– drtivá většina nové techniky využívá podvozky MB – i tohle byl důvod, proč jezdí také CAS 
na většině stanic HZS MSK na těchto podvozcích. Rozšiřovat techniku o dalšího výrobce je 
z hlediska dalšího provozu značně nepraktické.  

 


