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1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Cíl diplomové práce stanovený v zadání byl v textu práce v zásadě naplněn. Práce je
konkretizována na zátěž při výcviku ve Flashover kontejneru ve výcvikovém zařízení ve
Zbirohu.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou praCl Z hlediska struktury a návaznosti
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?

Mimo úvodu a závěru je práce rozdělena do 6 hlavních kapitol. Jejich řazení považuji za
logicky správné a odpovídající zaměření práce. Kladně hodnotím zařazení a zpracování
kapitoly 4 Zahraniční studie. Kapitoly 2 až 4 jsou věnovány teoretickému popisu a rozboru
problematiky, kapitoly 5 až 7 potom experimentální části a jejímu vyhodnocení.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Diplomová práce spojuje teoretickou a experimentální část. Experimentální části se
diplomantka aktivně zúčastnila. Teoretická část se zabývá fyziologií práce, konkrétněji
svalovou prací, změnami v organismu při tělesné práci, termoregulací, zdravotními důsledky
nadměrné svalové zátěže, prací v nepříznivých podmínkách a reakcí organismu na práci
v horku. Stručně se zabývá i problematikou tréninku. Jak jsem již uvedl, kladně hodnotím
kapitolu 4 "Zahraniční studie", která vychází zejména z německé literatury.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

K diplomové práci mám následující připomínky a komentáře.
Kapitola 2.4.1 (str. 10) - nejasný význam konce první věty " ... subjektivním pocitem
provádění práce."
Kapitola 3 (str. 15) - " ... únava nastupuje při pH 7,0 resp. pH 7,2 u netrénovaného".
Postrádám "klidovou" hodnotu pH. Hodnota pH se s tvorbou kyseliny mléčné zvyšuje?
Kapitola 4 (str. 17,4. odstavec) - má být uvedeno "pracovního systému".



Další připomínky ke kapitole 4:
Místo pojmu "hasiči z povolání" by v tomto případě mělo být "příslušníci HZS".
Je používán nesprávný termín váha místo termínu hmotnost.
U tabulky 4 je zvolen nevhodný, nevýstižný název ("Hodnoty hasičů").
V tabulce 4 jsou uvedeny hmotnosti hasičů, objemy vypité vody a vyloučené moči. Není
uvedena hustota moči (z formálního hlediska není možné sčítat a odčítat hmotnosti a objemy).
V tabulce 4 je ve "velké tabulce" u hasiče A3 uvedeno, že vyloučilO 1, v "malé tabulce" ale
310, 180 a 495 ml, celkem tedy 985 ml. Obdobné nesrovnalosti jsou i u dalších hasičů.
Hodnoty vyloučené moči u hasičů B2 až BL jsou nereálné (0,0020321, tj. 2,032 ml),
s takovou přesností by ani nebylo možné objem moči stanovit.
Obecně by si tabulka 4 zasloužila lepší komentář a vysvětlení k jednotlivým sloupcům.
Ve výpočtech v tabulce 4 jsou numerické chyby, např. v 1. řádku je pro hmotnost před
77,0 kg a hmotnost po 77,9 kg diference vypočtena na 0,9 kg, ve 2. řádku je pro hmotnost
před 72,0 kg a hmotnost po 72,6 kg diference vypočtena na -0,6 kg. Obdobně jsou rozpory i
v jiných řádcích tabulky.

Kapitola 5.2.1 - nedostatečně je popsáno umístění radiometrů, resp. jejich orientace. Chybí
údaj o vertikální poloze radiometrů (výšce nad podlahou), orientace není dostatečně
vysvětlena.
Graf 2 se jmenuje "Tepelný tok", na ose y je však hustota tepelného toku.

Kapitola 5.2.2 - použitý termín "zdravotní stav" nepovažuji za příliš výstižný, měl by být
alespoň přesněji definován ve smyslu jeho použití.

Str. 30, obr. 11 - podle obrázku není zobrazení pouze tří stavové, ale obsahuje i spojitou
indikaci hodnoty délkou sloupce.

Kapitola 6.1 (str. 32) - věta "Ze zjištěných hodnot byly pak spočteny diference váhy ... "
nepopisuje výpočet logicky správně (odčítání množství vypité vody). Chybí vysvětlení vztahu
mezi sloupci váha před a po v tabulce 4 a sloupce váha v tabulce 5.

Str. 32-33 - pro prezentaci stanovené intenzity pocení u hasičů a její srovnání s maximální
směno vou průměrnou intenzitou pocení bych pro větší názornost doporučoval grafické
vyjádření.

Str. 34 tabulka 7 Srdeční frekvence - u všech hasičů "A" je uváděna Sfk1id = 65, u hasičů "B"
je uváděna hodnota 60 nebo 65. Je takováto shoda reálná? Chybí údaj o přesnosti stanovení Sf
u zařízení Soldier Inspect, zejména při nižších hodnotách Sf (a to i s ohledem na údaj na str.
30, že "měření a výpočty všech hodnot probíhají v intervalu 1 s").

V tabulce 7 došlo po vyloučení nereálných maximálních hodnot Sf (zřejmě chyba měření)
k překročení tabulkových hodnot jen v jednom případě, v textu je však uvedeno množné číslo.

Opět údaje uvedené v tabulkách 7 a 8 by bylo vhodné prezentovat i graficky.

Kapitola 6.3 (str. 35) - Teplota tělesného jádra

Z uvedeného popisu není zřejmé, zda měření teploty probíhala vždy ve stejném uchu a zda se
jedná vždy o jediné měření nebo průměrnou hodnotu z několika opakovaných měření.

Kapitola 6.4 (str. 36) - Nesprávně je uvedeno, že pro měření teploty na vnitřní straně
ochranného oděvu bylo použito termočlánků. Jednalo se o odporové teploměry PtlOOve
fóliovém provedení.

V popisu, v tabulce 10 i v příloze C není šťastně volen popis umístění termočlánků (a
odporových teploměrů) - není dostatečně jasně zřetelné, co je teplota kůže a co teplota na
vnitřní straně oděvu.



Kapitola 7 (str. 42) Vyhodnocení - není vysvětleno, proč byla vybrána hustota tepelného toku
z radiometru 0°(horizontální orientace) a ne např. z radiometru orientovaného šikmo vzhůru
(pod úhlem 45°), kde bylo dosaženo hustot tepelného toku přes 30 kW.m-2.

K srovnání hodnot u mužů a ženy - žena, která se výcviku zúčastnila, není standardně
zařazena na funkci hasiče, a proto lze obtížně srovnávat naměřené hodnoty s muži, kteří jsou
standardně na funkci hasiče zařazeni Giná fyzická příprava, častěji se setkávají s extrémními
podmínkami při zásahu apod.).

Kapitola 8 Závěr - s druhým odstavcem poněkud nekoresponduje případ hasiče, který při
výcviku utrpěl popáleniny 1. a 2. stupně.

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

V experimentální části přináší práce původní výsledky získané při výcviku ve Flashover
kontejneru ve Zbirohu za podmínek, které se blíží i běžným výcvikovým podmínkám.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Výběr literatury je odpovídající tématu, kladně hodnotím práci se zahraniční literaturou.

7. Hodnoceníformální stránky (jazyková stránka, formální zpracovám):

Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Negativně hodnotím použití některých pojmů
(např. váha), převzatých ze zdravotnické literatury. Jak jsem uvedl v bodě 4 posudku,
v některých případech by pro větší přehlednost byla vhodná prezentace dat ve formě grafu.

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

Výsledky práce poslouží při hodnocení výcviku ve Flashover kontejneru, získané poznatky
budou zúročeny při návrhu dalších měření při výcviku hasičů. Naměřená data budou využita i
v rámci SGS č. SP20 12/13.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

a) Jaká je hustota moči při teplotě, při které proběhlo měření jejího objemu?

b) Je rozdíl mezi tepelným tokem a hustotou tepelného toku?

c) Má vliv časové rozložení pití vody při výcviku na intenzitu pocení? Např. extrémní
případy vypití většiny tekutiny těsně po zahájení vlastního výcviku nebo naopak
těsně před jeho ukončením.

10. Práci hodnotím:

zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
dobře.
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