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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  - 

Téma bakalářské práce :  Požadavky na požární hadice 

      

      

Jméno a příjmení : Lukáš Chlebo 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Struktura odpovídá, kapitoly na sebe navazují, bakalářská práce uvádí čtenáře do 

problematiky používání požárních hadic, v dalších kapitolách poté uvádí české normy ČSN 

808711 a ČSN 808715 v této oblasti. Na tyto kapitoly navazuje německá norma DIN 

14811. V posledních kapitolách poté srovnává požadavky na požární hadice dle těchto 

norem, včetně návrhu k dalším krokům v oblasti požadavků na požární hadice. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Bakalářská práce poskytuje komplexní informace o technických požadavcích na požární 

hadice, jejich použití na základě statistiky, popisuje funkční zkoušky požárních hadic 

vycházející z norem uvedených v bakalářské práci a porovnává přístupy těchto dokumentů 

k problematice používání požárních hadic. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

          

 

 

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

Student v závěru bakalářské práce navrhuje úpravu českých norem minimálně na úroveň 

normy DIN 14811.  

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Student pracoval s vhodnými studijními prameny, využil pro srovnání platné české normy a 

tyto porovnal se zahraniční normou, zabývající se stejnou problematikou. 

 

 

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

    Jazyková stránka i formální zpracování vyhovují požadavkům na bakalářskou práci. 

 

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

Bakalářská práce srovnává normy z oblasti používání požárních hadic, prakticky se dá 

využít jako vodítko při úpravě norem ČSN ve srovnání s normou DIN. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Je student schopen konkrétně na příkladu zhodnotit rozdíly ve finančních nákladech při 

pořízení hadic dle českých norem a německé normy? 

 

Považuje student průměry hadic dle českých norem za vhodné a dostatečné pro používání 

ve výbavě JPO? Případně jaký by byl jeho návrh na průměry nebo délky požárních hadic 

pro potřeby JPO? 

 

10.Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   výborně 

      

 

 

 

    Dne         

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


