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Jméno a příjmení diplomanta (-ky) :

Bc. Vidmochová Zlata

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

I. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Diplomová práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu.

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

Diplomová práce je logicky strukturovaná. Teoretická část plynule přechází ve statistické
údaje a navazuje na část, která tvoří podstatu diplomové práce.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Diplomová práce vyhodnocuje nejběžnější elektrická zařízení, která mohou být iniciátory
požárů, zařízení, která se vyskytují v domácnostech i v průmyslu. Zpracovatelka musela
pro získání požadovaných výsledků nastudovat velký objem odborné literatury a důležité
informace promítnout do této diplomové práce. Ze získaných údajů musela nalézt
poznatky, vhodné pro zpracování této práce a dát je do uceleného, logického celku. Práce
je doplněna grafy a zejména fotografiemi z reálných požárů. Lze konstatovat, že cíle
stanovené zadáním diplomové práce byly splněny.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Zpracovatelka diplomové práce mohla analyzovat statistická data za delší období. V práci
jsou analyzována jen data za předchozích 5 let.

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

V diplomové práci jsou taktéž uvedeny elektrické výrobky, které nebývají častou příčinou
vzniku požáru, ale v případě jejich rozšíření by četnost požárů od těchto výrobků mohla
stoupnout.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Mezi uvedenými studijní prameny jsou zákony, vyhlášky, publikace i odkazy na internetové
stránky. Jejich výběr byl vhodný pro realizaci cílů diplomové práce.

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

Z hlediska jazykové stránky i formálního zpracování jsem nalezl drobné nedostatky, které
však neměly vliv na výsledek diplomové práce.

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

Některé poznatky uvedené v práci lze využít pro účely zpracování nebo aktualizace
metodických karet pro vyšetřování požárů.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

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

Diplomovou práci hodnotím výborně.
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Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze


