
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

katedra: KPO akademický rok: 2010/2011

jméno oponenta: Ing. Jan Ondráček

HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne: -

Téma diplomové práce: Optimalizace vnějších odběrních míst pro požární účely měst
a obcí

Jméno a příjmení diplomantky: Bc. Kateřina Štajncová

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
S ohledem na cíle stanovené v zadání diplomové práce lze konstatovat, že zhodnocení

základních pozitiv a negativ zdrojů vod pro hašení bylo provedeno.

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

Diplomová práce je z hlediska struktury přehledná a jednotlivé částí jsou přirozeně a
posloupně řazeny ve srozumitelném sledu zakončeném vyhodnocením práce a závěrem.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Diplomová práce svým rozsahem a závěrečnými výsledky nepřináší žádné převratné

novinky do oblasti problematiky vnějších zdrojů požární vody. Přesto v jednoduché a
srozumitelné formě podává základní rozbor pozitiv a negativ využívání povrchových zdrojů
vod a hydrantové sítě vodovodů dle typu zástavby a jejich nároků na hydraulické potřeby,
což koresponduje se schváleným cílem zadání práce.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Problematice optimalizace jednotlivých typů zdrojů vnější požární vody mohl být v

diplomové práce věnován větší prostor.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Zcela zásadní a nové poznatky diplomová práce nepřináší. Přesto ve svém vyhodnocení

poskytuje jednoduché a jasné porovnávací argumenty použitelné při volbě konkrétního druhu
zdroje vnější požární vody pro konkrétní lokalitu.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr studijních pramenů je pro rozsah a cíle zadané práce plně dostatečný.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Po stránce formální i jazykové nejsou k diplomové práci žádné připomínky.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Poznatky z diplomové práce lze využít v praxi v rámci prvotního rozhodovacího procesu,

který z typů vodních zdrojů a s jakými výhodami či nevýhodami zvolit při jeho plánování.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Jak vidíte z pozice zpracovatel diplomové práce v současné době mediálně rozvířenou

problematiku provozuschopnosti vnějších zdrojů požární vody na veřejných vodovodních
řadech z pohledu optimalizace současné situace a právní odpovědnosti?

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

Velmi dobře

Dne 14.5.2012
Podpis oponenta

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


