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

Téma diplomové práce: Testování funkčního prádla pod zásahový oděv

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce odpovídá zadání jak z hlediska splnění cíle práce tak i naplnění charakteristiky práce.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Struktura práce je logicky správná, je propojena část teoretická s praktickou spojenou

s provedením experimentů.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
V první, teoretické části práce se diplomant věnuje otázce oděvního komfortu (kapitola 4),

termoregulace organismu (kapitola 5), přenosu tepla (kapitola 6), odvodu vlhkosti z povrchu
těla (kapitoly 7 a 8), propustnosti z hlediska propustnosti vzduchu, vody, vodní páry a tepla
(kapitola 9). Tato část zahrnuje velké množství citací literatury [1], [2] a [3]. Na teoretickou
část navazuje uvedení technických podmínek triček (kapitola 10). Jedná se o výběr ustanovení
z příslušných předpisů a norem, bohužel bez vysvětlení některých údajů. Další kapitoly 11 až
14 se již vztahují k praktické části práce a provedeným experimentům. Kapitola 11 popisuje
použitá trička, kapitola 12 diplomantem navržený a provedený test nasáklivosti, kapitola 13
test přenosu tepla a kapitola 14 obsahuje vyhodnocení dotazníku o dlouhodobém nošení.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Kritickou připomínku mám k rešerši, která se zcela dotýká jen tuzemských publikací.

V případě diplomové práce by bylo vhodné se zaměřit i na zahraniční prameny. Stejně tak by
byl vhodný přehled relevantních norem. Text práce až do strany 26 je složen převážně z citací
literatury [1], [2] a [3]. Nekritické převzetí formou citací nepovažuji za zcela šťastné, protože
např. na obr. 2 znázorněný průběh teplot je nereálný (neodpovídá zákonitostem přenosu
tepla). Totéž platí i pro obr. 3 a 7.
Diplomant nepoužívá vždy jednotnou terminologii (např. trička x trika). Některé používané
pojmy diplomant nedefinuje, např. pojem "funkční" (funkční tričko, funkční materiál). Jeden
z v práci velmi často používaných pojmů "nasáklivost" diplomant nedefinuje a na str. 2 uvádí,



že termín je převzat z literatury Ing. Růžičkové [3]. Pokud bychom za definici považovali
větu v 9.4 písmeno b), potom postrádám modifikaci ve vztahu k postupu diplomanta a
podrobnější vysvětlení rozdílného přístupu. Pojem nasáklivost podle [3] je vyjádřením jedné
z vlastností materiálu, kdežto v podání diplomanta je to hodnota, která závisí jak na materiálu,
tak na probandovi a podmínkách zkoušky. Ty jsou při opakování zkoušky obtížně
reprodukovatelné.
Postrádám reakci diplomanta na neplatnost normy ČSN EN 533 ajejí nahrazení ČSN EN ISO
14116. Ne zcela jasný je důvod uvedení tabulky 1 na str. 27, resp. některých údajů v této
tabulce, které nejsou vysvětleny (např. suchý otěr 4 apod.). Koncepce kapitoly 11 postrádá
systematičnost v uspořádání - např. bavln je popsána v podkapitole 11.1, i když je použita i
v podkapitole 11.2, popis polypropylénu chybí.
Kapitola 13 Test přenosu tepla by si podle mého názoru zasloužila podrobnější rozbor
podmínek měření, zejména ve vztahu k možné interpretaci výsledkú (např. kontakt trička
s tělem, tloušťka vzduchové mezery při nedokonalém kontaktu apod.). Je škoda, že se
diplomant v této části nezabýval vlivem stupně nasáknutí trička na přenos tepla. Použití
pojmu tepelný tok není zcela správné.
Měření tloušťky trička pomocí mikrometru (str. 56) nepovažuji za vhodné, protože měření
probíhá při poměrně vysokém tlaku na měřený materiál. Tlak navíc nemusí být při
opakovaných měřeních stejný (závisí např. na "rychlosti" utahování mikrometru, ... ).

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Práci hodnotím kladně z hlediska snahy objektivizovat pohled na požadavky kladené na

trička používaná u HZS. Z tohoto pohledu představují určité východisko, na které by měly
navazovat další práce.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenll?
Viz bod 4. posudku.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Z formálního hlediska je práce zpracována na odpovídající úrovni.

8. Jaký je zpúsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Práce múže být částečně využita jako orientační hledisko při výběru vhodných triček pro

HZS. Hlavně však představuje východisko pro další práce v této oblasti.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Na straně 28 v odstavci bavlna je uvedena věta ,,100% bavlna se vyznačuje vysokou

pružností a pevností". Existuje jiná než 100% bavlna?
Jaký je rozdíl mezi nasáklivostí a nasáknutím (např. třetí věta v prvním odstavci na str. 44

používá termín nasáknutí, v práci se častěji vyskytuje nasáklivost).

10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
velmi dobře


