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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne:

Téma diplomové práce: Multifunkční záchranný a zásahový robotický transportér

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Dalibor Hanuš

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce svým zpracováním a obsahem odpovídá zadanému tématu.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Struktura diplomové práce odpovídá zadanému tématu a stanoveným cílům. Jednotlivé

části na sebe logicky navazují.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Autor ve své práci nejprve uvadí přehled a základní popis záchranných a zásahových

transportérů používaných jednotkami HZS a SDH a soukromými subjekty. Dále se pak věnuje
transportérům používaným v zahraničí. V kapitole 2 provádí porovnání jednotlivých
transportérů na základě multikriteriální analýzy metodou rozhodovací matice. Pomocí této
metody tak stanovil pořadí jednotlivých transportérů od nejvhodnějšího po nejméně vhodný.
Samostatnému hodnocení jsou podrobeny transportéry s přímým řízením a robotické. Ve třetí
kapitole provedl autor rozbor statistik mimořádných událostí v ČR s ohledem na možné
uplatnění záchranných a zásahových transportérů u jednotlivých typů událostí. Uvedené
statistiky však hovoří pouze o celkovem počtu událostí, nelze z nich vyčíst počet těch, při
kterých by bylo vhodné nasazení posuzované techniky. Čtvrtá kapitola je věnována
charakterizaci mimořádně náročných terénů a klimatických podmínek. Autor zde vychází
z reálných zásahů na území ČR, stanovení jednotlivých podmínek pro mimořádně náročný
terén však většinou probíhá na základě jediné konkrétní události, při níž nebylo možno využít
standartní mobilní techniku používanou u jednotek PO. Cíl práce, tedy specifikace základních
takticko-technických charakteristik modelové koncepce multifunkčního záchranného a
zásahového transportéru, je naplněn v kapitole Č. 5. Sám autor však přiznává, že jím navržená
koncepce nesplňuje zadání v plném rozsahu, neboť výroba transportéru, který by předčil jízdní



vlastnosti všech ostatních by byla téměř či zcela nemožná. Jako nejoptimálnější řešení vidí
využití jednoho z popisovaných transportérů, který je již využíván jak v ČR, tak v zahraničí.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Při provádění multikriteriální anylýzy byla dle mého názoru nevhodně zvolena či

vyhodnocena některá kritéria. Například se v analýze vyskytují dvě kritéria zabývající se
teplotní odolností transportéru. Tato kritéria by se přitom dala spojit do jednoho, neboť v obou
případech se hodnotí stejný parametr. Dalším příkladem je vyhodnocení splnění kritéria
"prostor pro převoz osob a příslušenství". Tomuto kritériu je přidělena jedna z nejvyšších
důležitostí, ale při hodnocení není zohledněna velikost přepravního prostoru. Transpotrér
s možností přepravit 72 osob či 5 tun nákladu je tak hodnocen stejně, jako čtyřkolka
s možností přepravy dvou osob a 130 kg nákladu.

Při charakterizaci mimořádně náročných terénů je vycházeno většinou z jednoho konkrétního
případu a stejné hodnoty jsou poté využity při sestavování modelové koncepce transportéru.
Ten by podle autora měl překonávat právě takový terén, s nímž si běžná technika používaná
jednotkami požární ochrany neporadila. Autor však nepomýšlí na to, zda by transportér neměl
zvládat ještě složitější podmínky, nebo zda-li nejsou tyto podmínky příliš extrémní, a kladou
tak zbytečně vysoké nároky na navrhovaný transportér. Krom toho se v zadání práce hovoří o
koncepci transportéru, který by zvládal náročnější terény než ostatní používané transportéry,
nikoliv než běžně používaná mobilní technika.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Důležitým zjištěním je fakt, že konstrukce lehkého transportéru, který by svými vlastnostmi

převyšoval ty doposud používané je v současné době velmi obtížná až nemožná,

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr studijních pramenů je co do rozsahu i zaměření odpovídající zadanému tématu

diplomové práce a jejich použití bylo zaměřeno na splnění stanovených cílů.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
V práci se nacházejí gramatické chyby. Jejich četnost však není tak vysoká, aby to práci po

jazykové stránce uškodilo. Po formální stránce je práce v pořádku, pouze u seznamu použité
literatury není text zarovnán do bloku.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Zvolené téma práce je zajímavé, ale pro další použití by bylo vhodné ji více rozpracovat a

stávající chyby odstranit.

9. Připomínky a otázky k obhajobě:
a) Kolik záchranných a zásahových transportérů by v ideálním případě mělo být pořízeno HZS
ČR, a kde by měli být dislokovány?
b) Proč není při hodnocení transportérů přihlíženo k velikosti přepravního prostoru?
c) Bylo by lepší využívat více lehkých transportérů s různými druhy nástaveb, nebo jeden
těžký transportér s univerzální nástavbou?

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



Dne 14.5.2012
Podpis oponenta

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


