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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Diplomant postupoval v souladu se zadáním. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Diplomová práce je psána přehledně, diplomant se při zpracování držel zadání. 

Kapitoly mají jasnou strukturu a logicky na sebe navazují. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

 

Diplomant se v práci zaměřil na hodnocení tzv. balónků štěstí z hlediska jejich 

bezpečnosti. Nejprve zmínil historii používání balónků štěstí a zkušenosti s jejich 

používáním. Dále uvedl právní předpisy dotčené uváděním balónků na trh a dotčenou 

legislativu požární ochrany. V další části se student detailně zabýval konstrukcí a materiály 

použitými na výrobu balónků včetně jejich požárně technických charakteristik. Nejdůležitější 

části práce jsou provedené experimenty, při kterých byl ověřován čas sestupu balónku, 

schopnost zapalovat hořlavé materiály po pádu na zem a chování balónku v případě jeho 

upoutání. Tyto experimenty byly provedeny s ohledem na řešenou problematiku dostatečně 

podrobně a adekvátním způsobem jsou zdokumentovány. Jednotlivé praktické zkoušky byly 

prováděny za shodných podmínek při pěti opakováních. V rámci praktických zkoušek 

diplomant zpochybnil některé informace uváděné v návodech k použití. Práce v závěru 

stanoví podrobný návrh bezpečnostních podmínek pro použití balónku štěstí.  

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

Nemám. 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

 

Práce přináší nové poznatky zejména v části, kde jsou hodnoceny praktické zkoušky 

balónků štěstí. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

K výběru studijních pramenů nemám žádné výhrady. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

 

Práce je psána přehledně, po formální stránce správně, grafická úprava je kvalitní. 

Slohová kvalita práce je nadprůměrná. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

 

Poznatky získané při zpracování diplomové práce je možné publikovat v odborném 

periodiku, případně jako článek na konferenci. Dále je možné práci využít také k informování 

laické veřejnosti. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

Str. 7 předposlední odstavec: Objasněte, v čem je paralela balónků s pyrotechnikou 

nevhodná (str. 17 předposlední odstavec) a proč je vámi navrhovaná formulace „lepší“.  

Str. 47 pátá odrážka: Objasněte, jak jste stanovil, že se balónky štěstí nemají vypouštět 

ve vzdálenosti do 20 km u vnitrostátních a 50 km u mezinárodních letišť (v kap. 33 toto není 

podrobně rozebráno).  

 

10. Práci hodnotím:  

     

 

výborně 
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