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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
        Diplomová práce splňuje zadání v plném rozsahu. 
 
      
 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
         Diplomová práce má jasnou a logickou strukturu a je vhodně doplněna přílohami. 
 
 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

       Diplomová práce začíná obecnými poznatky a fakty a vyúsťuje v posouzení požární 
ochrany konkrétního zdravotnického zařízení. 
V kapitole 4, která byla věnována rozboru statistických dat o požárech ve zdravotnických 
zařízeních a v související Příloze A je odveden kus samostatné práce. K některým 
výsledkům mohl však být podán výstižnější komentář (např. str. 8, obr. 4.). 
Na statistiku požárovišti ve zdravotnických objektech navazuje kapitola o projektování 
nemocnic v ČR a zahraničí (Slovensko, Německo). Zde jsou uvedeny jen názvy kapitol, 
ale chybí srovnání s ČR, alespoň v hlavních rysech. 
V kap. 6 je provedeno shrnutí faktorů ovlivňujících evakuaci a roztřídění pacientů podle 
tělesného a duševního hendikepu.  
Na obecné hodnocení evakuace navazuje posouzení stavu ve FN Ostrava – lůžkového 
komplexu. Přínos této kapitoly vidím v komplexním přístupu k problematice.                                   

      
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
         Pro nouzové únikové osvětlení platí i ČSN EN 1838. 
Str. 22: v ČSN 73 0835 se uvedena hodnota a, nikoliv an. 

Str. 25 Odpojení zdravotnického zařízení od elektrického proudu se provádí až po konzultaci 
se zdravotnickým personálem? Není to pozdě? 
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
        Přínosem práce je analýza předpokladů evakuace a přiřazení faktorů ovlivňujících její 

průběh. Výsledný stav je znázorněn na obr. 14. 
Obdobně je provedena klasifikace hendikepovaných osob.  
Na str. 50 je kriticky hodnocena tabulka procentuálního zastoupení skupin osob 
s omezenou schopností pohybu a neschopných pohybu uvedená v ČSN 73 0835 a je 
navržená úprava tabulky. 

      
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Výběr a využití studijních materiálů je přiměřený. Kladem diplomové práce je poměrně 
široký výběr literatury v různých formách.      
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    Práce je předložená v čtivé formě bez závažnějších nedostatků. Dá se vytknout přemíra 
podmiňovacího způsobu pro vyjádření požadavků. Je třeba rozlišit „musí být“ a „má být“. 
Obrázky, fotografie a grafy jsou pěkně provedené a vhodně doplňují text. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    Praktické využití se předpokládá především pro potřeby FN v Ostravě Porubě, ale zásady 
jsou aplikovatelné i u jiných obdobných zařízení.      
 
9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Doporučuji objasnit: 
str. 5 - za jakých podmínek lze při evakuaci přistoupit k setrvání osob v hořícím objektu. 
str. 32 - Tab. 2: proč jsou rychlosti pohybu osob v tab. 2 a ČSN 73 0802 výrazně odlišné. 
str. 56 – postrádám ověření dostupnosti míst pro shromáždění pacientů po opuštění 
objektu. 
          
      
 

10. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   výborně      
      
 
 
    Dne 26.4.2011        
     Podpis oponenta 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


