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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Diplomová práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. Autorka se neodchýlila od
zadaného tématu.

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

Diplomová práce obsahuje úvod, teoretickou část, experimentální část, vyhodnocení
výsledků a závěr. Autorka mírně podcenila význam úvodní a závěrečné kapitoly; v úvodu se
obvykle vytyčují hlavní a dílčí cíle nebo hypotézy a hlavní úkoly; v závěru se vyhodnocuje
splnění nebo nesplnění cílů, resp. potvrzení nebo vyvrácení hypotéz. Všechny tyto atributy práce
obsahuje, ale jsou uvedeny, stejně jako některá vyhodnocení výsledků, v experimentální části,
což působí pro orientaci v práci velmi zmatečně.

Kapitoly na sebe navazují; po teoretické části přes část experimentální s vyhodnocením
výsledků až po kapitolu 5, ve které se výsledky experimentu promítají do obecných závislostí.

--------------.----------------------------------------------- ----



3. Základní hodnocení diplomové práce:

Téma diplomové práce naplňuje celospolečenskou poptávku bezpečnosti cestování
v pražském metru. Organizační zajištění experimentů bylo nadmíru náročné, ale přineslo ovoce
v podobě výsledků, které nemají v evropském měřítku obdoby. Výsledky diplomové práce se
promítnou do typové činnosti složek IZS při společném zásahu s názvem "Reakce na chemický
útok v metru".

Diplomová práce byla zpracována na vysoké profesionální úrovni. Výsledky práce byly
interpretovány do obecných závěrů, které se promítnou do opatření na ochranu cestujících
v pražském metru. Experimenty navázaly na již provedené testy v pražském metru a jsou
důležitým základem pro pokračování výzkumu v předmětné oblasti.

I přes některé připomínky k práci, které mají pomoci autorce při další publikační činnosti,
musím konstatovat, že jsem již dlouho neoponoval na VŠB-Technické univerzitě Ostrava tak
kvalitní práci s výsledky, které se okamžitě promítnou do praxe.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Přestože základní hodnocení diplomové práce je vynikající, neodpustím si kritickou
připomínku k experimentální části, jejichž součástí by měly být technické parametry použitého
technického a přístrojového vybavení. Jelikož tomu tak není, čtenář se např. nedozví, co to je
systém PROV AS nebo parametry detekčních přístrojů, které byly použity pro měření koncentrací
PAc, přičemž informace o principu detekčních přístrojů, zvolených integračních časech nebo
nejistotě měření při určitých koncentrací pokládám za velmi důležité. Rovněž důvody pro použití
substituentu (pentylacetát) a jeho fyzikální vlastnosti v práci chybějí.

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

Diplomová práce přináší dva druhy poznatků, které jsou přehledně součástí kapitoly 5:
a) poznatky, které se tušily, ale nikdy nebyly potvrzeny, nebo nebyly kvantifikovány, nebo

dány do souvislostí; např. nebezpečí sekundární kontaminace, míra absorpce
kontaminantu na oděvech nebo kvantifikace kontaminace v různých částech stanice a v
sousedních stanicích,

b) poznatky, které jsou nové; např. význam vlivu odsávání ve stanici a soupravě metra nebo
význam umístění kontaminantu v soupravě metra.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Výběr použité literatury závisí na zpracovaném tématu. Základními prameny pro zpracování
teoretická část v podobě charakteristik hromadné přepravy osob a metra byly údaje
renomovaných dopravních institucí, informace o metru z celosvětového pohledu a přehled
různých teroristických útoků byl vzat zejména z webových stránek. Základními podklady pro
experimentální část byla literatura vydaná v souvislosti s provedenými experimenty v pražském
metru v podobě zejména výzkumných zpráv.

Proti skladbě a výběru studijních pramenů nemám žádné připomínky.



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

Z hlediska stylistického nemám k diplomové práci žádné připomínky. Práce je napsána
odborným jazykem s pružným živým čtivým stylem.

Drobné gramatické nedostatky výrazně nevybočují z prumeru objevujících se v pracích
podobného charakteru a jdou na vrub zpracování rozsáhlého textu.

Nicméně pro další působení autorky v odborné literatuře bych ji rád upozornil na tři
systematické chyby, které se v práci objevovaly, a to nesprávné psaní číslovek řadových,
významu znaku procenta psaným těsně za číslem a za číslem s mezerou a nakonec nesprávnému
psaní některých přídavných jmen (např. měřicí přístroje a nikoli měřící přístroje).

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

Diplomová práce se využije dvěma způsoby. Závěry práce se stanou hlavními postuláty pro
formulování typové činnosti složek IZS při společném zásahu s názvem "Reakce na chemický
útok v metru". Zároveň práce bude důležitým základem pro další výzkum v oblasti ochrany
pražského metra.

9. Připomínky a otázky k obhajobě:

a) Proč byl pro experiment jako substituent vybrán pentylacetát? Na základě rozboru jeho
fyzikálních vlastností diskutujte chování látky v uzavřeném a otevřeném prostoru

b) Jak lze prakticky využít poznatky o nebezpečí sekundární kontaminace z oděvů
zasažených osob např. v sanitkách odvážejících postižené osoby?

c) Vysvětlete princip použitých detekčních a analytických přístrojů a diskutujte jejich
nejdůležitější technické parametry.

10. Práci hodnotím:

VÝBORNĚ
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