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HOD|{OCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE,
obhajoba této diplomové práce se koná dne:

Téma diplomové práce : Souprava pro individuální dekontaminaci osob a věcnych
prost edku HZS CR

Jméno a p íjmení diptomanta (-ky) : Bc. Aleš Páleníček

prosíme vás o stručné a vÝstižné odpovědi na následuiící otázkv:

1. Odpovídá diplomovápráce uvedenému zadáni v plném rozsahu?
Cílem práce bylo navrhnout metodiku dekontaminace a soupravu pro dekontaminaci (činidlo

a prost edek). Byl proveden v}běr vhodného činidla anawženy avzájemné porovnány dva
typy aplikátoru pro dekontaminaci. Pro tuto sestavu byla navtženametodika. Diplomová
práce plní zadáru v tomto rozsahu.

2. Jakhodnotíte p edloženou diplomovou práci z hlediska struktury anávaznosti jednotliv ch
částí práce, p ípadně jejich riplnosti?
V práci není zcela oddělena ěást teoretická od ěásti praktické. Kapito|y I- 4jsou věnovány

teoretic m poznatk m, kapitoly 5 a6 uvádíjak teoretické tak experimentální ridaje. Kapitola
7 obsahuje návrh metodiky pro dekontaminaci. Toto členění poněkud ztéžuje určení prací,
které byly provedeny diplomantem, a prací p evzatych. Některé části práce nejsou riplné -
nap . na str. 30 je uveden odkaz na obsah kapitol 5 .2.3 až 5 .2.9, které v práci nej sou.

3 . Zakladní zhodnocení diplomov é pr áce :

Práce je zpracována poněkud nep ehledně, zejména p i odlišení qisledkri zjištěn}ch a
vysledk p evzatych. Zjišténé v; sledky jsou vyjád eny formou tabulek a jsou vyhodnoceny
metodami matematické statistiky, ale toto vyhodnocení není nijak interpretováno. Závéry
vyvozené na zálkladě uvedenych vysledkri nejsou ve všech p ípadech dostatečně podložené,
jako nap íklad hodnocení k ehkosti materiálu použitého na aplikátor bez uvedení druhu
materiá]u nebo vysledk mě ení veličiny, která ,,k ehkost" charakterizuje. P ínosem práce je
náwh 2 typtl aplikátoru pro dvousložková činidla. Práce je omezena na jedno činidlo a jeden
zp sob dekontaminace.

4. Jínépoznatky, kritické p ipomínky:
Podle twzeni autora na str. 17 není souprava pro prvotní dekontaminaci jednotlivce v HZS

zavedena. Podle prezentace: Marek T., Povrazník J., Cabal J. Nové metody dekontaminace
s použitím činidla Hvézda [online] Medicína katastrof, listopad 2011[citovráno dne 7. 5.



2012]. Dostupné z http://www.zsa.c/KatastroŤ2011/Marek.pdf , je aplikátorpro činidlo
Hvězda používán u HZS od roku 2010.Polůívání této soupravy bylo vyvinuto v rtímci
projektu: MPO ČR, projekt č. FR TII1540 (Multifunkční dekontaminaění činidlo pro
detoxikaci BOL a pro desinfekci patogenních agens včetně aplikátoru).

5. Uveďte, zda av kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
V rrámci práce byly navrženy a hodnoceny dva nové typy aplikátoru pro ěinidlo Hvézda.

Jejich popis je uveden v kapitole 5.2.

6. Jaká je charakteristika výběru avylůití studijních pramenů?
Literatura k hodnocenému tématu je vybrána v poměmě uzkém okruhu a vylžiti uvedených

pramenů je v někteých případech pouze formální. Citace nejsou v některých případech
v souladu s nonnou CSN ISO 690.

7. Hodnocení formální stranky Qazyková stránka, formální zpracování):
Po formální stránce jsou v práci určité nedostatky, ale bez většího množství překlepů. Po

stránce stylistické je práce zptacovánana pruměrné urovni.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Aplikátory navržené v této práci mají praktické využiti při aplikaci dvousložkových činidel.

Před jejich případným zavedením do praxe by bylo vhodné jejich porovnání se stávajícím
typem aplikátoru.

9. PřipomíŇy aoténky k obhajobě.
Proč nebylo provedeno porovnaní aplikátoru nawžených v rámci diplomové práce a

aplikátoru vyvinutého v rámci projektu MPO ČR, č. FR TII1540?

1O.Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové ptáce (výborně, velmi dobřen dobře, nevyhovující)
Diplomovou práci hodnotím stupněm "dobře".
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Podpis oponenta

Poznámka:
V p ípadě pot eby mrižete jednotlivé body rozvést ve zvláštni pŤíloze.


