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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat princip kvantifikace počtu přenosných hasicích 
přístrojů dle legislativních a normativních předpisů. Konečným výstupem práce bylo 
vytvoření jednoduché výpočetní pomůcky v programu MS Excel, která bude sloužit pro 
základní stanovení množství a druhu přenosných hasicích přístrojů v objektu.  
Práce svým obsahem odpovídá zadání. 
 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
Jednotlivé kapitoly práce na sebe logicky navazují. Struktura bakalářské práce odpovídá 
zadání. 
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
Úvod bakalářské práce popisuje principy zkoušky hasební schopnosti hasicích přístrojů 
pro jednotlivé třídy požárů. Další část práce definuje jednotlivé druhy přenosných hasicích 
přístrojů  a jejich využitelnost. Hlavní část práce se zabývá stanovením počtu přenosných 
hasicích přístrojů pro jednotlivé objekty dle jejich využití. Jedná se o principy kvantifikace 
počtu PHP dle českých technických norem z oblasti požární bezpečnosti staveb a vyhlášky 
č. 23/2008 Sb. Součástí bakalářské práce je jednoduchý program vytvořený v Microsoft Office 
Excel 2007, který slouží pro výpočet počtu přenosných hasicích přístrojů. Na základě plochy 
požárního úseku, definici účelu prostoru a posouzení vybavení objektu požárně 
bezpečnostním zařízením program určí počet přenosných hasicích přístrojů. 
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
V kapitole 5.1.4 je uveden princip určení počtu přenosných hasicích přístrojů dle vyhlášky č. 
23/2008 Sb. Z uvedeného není jasné, kde získáme nejmenší počet přenosných hasicích 



přístrojů, potřebný pro dosazení do vzorce č.7 v bakalářské práci. V kapitole postrádám 
praktický příklad výpočtu počtu PHP. 
V bakalářské práci chybí vysvětlení pojmů: hasicí schopnost přenosného hasicího přístroje, 
jednotlivá garáž, řadová garáž, hromadná garáž. 
Požadavek na vybavení objektu přenosnými hasicími přístroji vychází zejména ze zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a z prováděcí vyhlášky 
zákona č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, což není v bakalářské práci uvedeno.  
V kapitole 7 bakalářské práce jsou uvedeny požadavky na kontroly a revize přenosných 
hasicích přístrojů dle požadavků ČSN ISO 11602-2. V dané části postrádám uvedení 
požadavků na kontroly provozuschopnosti a periodické zkoušky přenosných hasicích přístrojů 
dle požadavků § 9 vyhlášky č. 246/2001 Sb. v návaznosti na uvedenou normu. 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
Bakalářská práce uvádí souhrnný přehled požadavků na přenosné hasicí přístroje pro 
jednotlivé typy objektů. Dále popisuje požadavky na kontrolu a údržbu těchto věcných 
prostředků požární ochrany. 
Přínosem práce je jednoduchý program vytvořený v Microsoft Office Excel 2007, který slouží 
pro určení počtu přenosných hasicích přístrojů v objektu. Program je vhodnou pomůckou pro 
správce a uživatele objektů k určení potřebného počtu přenosných hasicích přístrojů. 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
Literatura a studijní materiály obsáhly řešenou problematiku. 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
V bakalářské práci je uvedeno několik nepřesných formulací a odkazů na použitou literaturu, 
po celkové stránce je však práce napsána srozumitelně a po formální stránce odpovídá 
požadavkům pro zpracování bakalářské práce. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
Viz. bod 5. 
 
9. Připomínky a otázky k obhajobě. 
Otázka na studenta: „Z jakého důvodu není vhodné použít vodu při hašení požárů 
alkalických kovů?“ 
„Uveďte vhodný přenosný hasicí přístroj pro použití v místnosti serverovny.“ 
 
10.Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
         
     velmi dobře 
 
 
 
    Dne 29.4.2011   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


