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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 
                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:        

Téma diplomové práce :        

Příprava pitné vody pro potřeby USAR týmu v průběhu mezinárodní záchranné 
operace  

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc.Roman Kolb 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
            
    Předmětná diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 
 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
      
     Struktura diplomové práce je zvolena vhodně a přispívá k její přehlednosti a praktické    
     použitelnosti. Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují.        
 
 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
     
  Cílem diplomové práce, jak je uvedeno v jejím zadání, bylo vyhledat dostupné typy 
technických prostředků pro přípravu vody k pití a navrhnout vhodný typ využitelný pro 
potřebu USAR odřadu v rámci mezinárodní záchranné operace. Cíl práce byl podle názoru 
oponenta splněn. 
 
  Autor práci vhodně strukturoval s tím, že nejprve orientuje čtenáře v problematice výroby 
/úpravy pitné vody z povrvrchové vody nebo vody z podzemních zdrojů. V další části se snaží 
přiblížit operační a logistická specifika USAR odřadu, tedy jednotky, která je předurčená pro 
vyhledávání a záchranu osob po mimořádných událostech v urbanizovaném prostředí a která 
musí být připravena plnit své úkoly v režimu plné soběstačnosti po dobu 7 resp.10 dnů. Do 



této oblasti patří i nutnost zajistit dostatečné množství pitné vody pro potřebu členů odřadu a 
záchranářských psů. S ohledem na zásadní  hmotnostní  a rozměrové limity, kladené na 
vybavení USAR odřadu, následně autor práce představuje využitelné technické prostředky 
dostupné na trhu s tím, že se jedná o zařízení pracující na různých fyzikálních principech nebo 
jejich kombinacích. 
 
Velmi účelným se jeví využití metody multikriteriálního hodnocení, které autor v závěru práce 
využívá k rozhodnutí, které z hodnocených mobilních zařízení pro úpravu/čištění vody je pro 
využití v podmínkách nasazení  USAR odřadu nejvhodnější. Kritéria jsou z pohledu oponenta 
zvolena vhodně a pokrývají všechny základní požadované parametry kladené na zařízení. Jak 
je konstatováno v závěru práce, autor doporučuje k nasazení zařízení WB 300 SND. Ke 
stejnému výsledku dospěla i pracovní skupina Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje a zmíněné zařízení bylo do výbavy USAR odřadu zakoupeno. 
 
Autor se dopustil v práci několika faktických nepřesností, kdy všechny jsou v části třetí, 
popisující opearační a logistické podmínky nasazení USAR odřadu. Zmíněné nepřesnosti 
nemají bezprostřední vliv na závěry v dalších částech diplomové práce  a žádným způsobem 
negativně neovlivňují finální rozhodnutí ve vztahu k nejvhodnějšímu prostředku. Je zřejmé, 
že zmíněné nepřesnosti vyplývají z neaktuálnosti některých materiálů, ze kterých autor čerpal.  
 
Příkladem faktické nepřesnosti může být např. na str.21 uvedená povinnost USAR týmu 
v modifikaci HEAVY zajistit "nepřetržitě pracovní nasazení na odděleném místě se zajištěnou 
logistickou podporou po dobu delší než 24 hodin". Ve skutečnosti se jedná o povinnost zajistit 
nepřetržitou práci na dvou oddělených místech po dobu min.10 dnů. Jiným příkladem, je na 
str.22 zmíněná letecká přeprava pomocí letounů Armády České republiky  An-26. Tento typ 
letadel již AČR v operační činnosti nevyužívá.            
 

 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
     
    - 
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
          
    Hodnocená práce nepřináší nové poznatky v pravém slova smyslu. V části č.6 však    
    přehledně shrnuje základní takticko-technická data různých typů mobilních úpraven/čistíren   
    vody.  
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
          
    Výběr a využití studijních pramenů byl vhodný.  
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
          
    Diplomovou práci hodnotím po stránce jazykové a z pohledu formálního zpracování    
    nadstandardně.  
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
     
    Závěry diplomové práce mohou být inspirací pro řadu USAR týmů v zahraničí, které dosud    
    nevyřešily problematiku přípravy pitné vody pro své členy a záchranářské psy a tuto  
    zajišťují pouze cestou nákupu balené vody, což je hmotnostně významně limitující.     
 
 
9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
    
    výborně                                                       
                                                                
                           
                                                                                                  Ing. Radim Kuchař, v.r. 
 
      
 
 
 
    Dne 30.04.2012   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


