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Téma bakalářské práce:
Vliv osobních ochranných pracovních pomůcek na viditelnost hasiče při zásahu

Jméno a příjmení: Rudolf Sedunka

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
ANO

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

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce hodnotí ochranné prvky zásahového vybavení z hlediska jeho viditelnosti.
Vpráci je také provedeno kvalitativní hodnocení těchto prvků na základě zhotovené
fotodokumentace při různé míře osvětlení, či jinak snížené viditelnosti.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
• Špatná kvalita fotodokumentace
•
Úvod: ve třetí větě se hovoří o tom, že povětrnostní vlivy a jiné nepiiznivé podmínky
se nesmí projevit na kvalitě likvidačních prací. S tímto tvrzením nelze souhlasit.
• Závěrečné hodnocení výstupů by bylo vhodné zpracovat ve formě tabulky či jiné
přehledné úpravě - chybí celkové shrnutí.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Práce ukazuje pohled na směry v barevném provedení oděvů, které jsou u nás doposud
neakceptovány.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
S ohledem na provedenou rešerši velmi dobrá

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
• práce je psána v 1. osobě
•
v práci se objevují překlepy v textu např.:
./ str. 13 c..."
il 331
"b arevnei vidě
v,,, ...
VI eru,.Je mozni
./ str. 18 čl. 4.1.1 "Minimální hodnoty technického provedené oděvů ... "
• celou novou kapitolu začít na nové str. viz kap. 4.
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
• po úpravách pro publikační i praktické využití
• Práci je možné prakticky využít při inovaci legislativních
v oblasti ochranného vybavení.

technických předpisů

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
• Definujte extrémní podmínky, o kterých hovoříte v čl. 4.1.2 v souvislosti s popisem
zásahového oděvu a jeho vrstev.
• Jaký je současný názor na modré podsvícení palubních ukazatelů ve vozidlech PO?
10.Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
velmi dobře

Dne

16.5.2012

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

