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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

     

Posuzovaná bakalářská  práce odpovídá svým obsahem  zadání.  

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Struktura předložené bakalářské práce odpovídá zadání. Jednotlivé kapitoly mají logickou 

návaznost.  

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

 

Cílem bakalářské práce bylo ověřit normově stanoveného množství vody k hašení požáru 

osobního automobilu v podzemní garáži. 

Úvodní část práce definuje základní pojmy a rozdělení garáží podle technických norem a 

popisuje systém Stabilního hasicího zařízení. Další kapitola systematicky popisuje zkušební 

zařízení Stabilního hasicího zařízení, pomocí kterého se prováděla hlavní část práce -  

praktické zkoušky a měření pokrytí stanovené plochy hasební látkou. Výsledky zkoušek jsou 

přehledně uspořádány. Následující kapitola potom vyhodnocuje výsledky obdobných zkoušek 

prováděné po několik let profesionální zkušebnou požární ochrany v Londýně. Výsledky 

z těchto zkoušek jsou opět přehledně uspořádány včetně porovnání teoretické výhřevnosti 

různých typů automobilů. Závěrečné kapitoly posuzované práce porovnávají hodnoty 

potřebného množství vody na hašení automobilu za pomoci Stabilního hasicího zařízení a při 



zásahu jednotek požární ochrany. Potřebné údaje vycházejí ze statistických údajů za období 

od roku 2006 až 2011. 

 

  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

Na základě zjištěných a popsaných údajů je konstatováno, že často ani při dodávce značného 

množství hasební látky pomocí Stabilního hasicího zařízení nemusí dojít k uhašení požáru, ale 

jen k omezení jeho šíření. V práci by bylo vhodné podrobněji se věnovat i silám a 

prostředkům při zásahu jednotkou požární ochrany, když spotřeba hasební látky je v tomto 

případě často nižší než při činnosti Stabilního hasicího zařízení, ale toto zařízení může naopak 

značně ovlivnit síly a prostředky. Současně by bylo vhodné posoudit i možnosti použití 

Polostabilního hasicího zařízení. 

 

 

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

 

Přínosem posuzované bakalářské práce je především to, že provedené a hodnocené zkoušky 

opětovně prokazují, že hasební zásahy při požáru vozidel v podzemních garážích jsou vždy 

náročné a vždy je potřeba velké množství hasebních látek a ani instalace Stabilního hasicího 

zařízení není zárukou rychlé likvidace požáru. Tyto zkušenosti lze využít při novelách 

technických norem v oblasti požární bezpečnosti staveb. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Literatura a studijní materiály obsáhly řešenou problematiku. 

 

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

 

Práce je napsána srozumitelně, po formální stránce odpovídá požadavkům pro zpracování 

bakalářské práce. Dojem částečně kazí horší kvalita a čitelnost tabulek a grafů převzatých 

z jiné literatury. Číslování grafů na stránkách 38 až 44 neodpovídá vždy číslování v textu. 

 

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

 

Skutečnosti popsané v této práci lze jednoznačně využít při odborné přípravě jednotek požární 

ochrany a mohou být podkladem při novelách technických norem.  

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

K práci nemám další připomínky. 

K obhajobě doporučuji tuto otázku: 

Jaký technický rozdíl je v instalaci Stabilního hasicího zařízení a Polostabilního hasicího 

zařízení ? 

 

 

 

 

 



10.Práci hodnotím:  

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

         

     velmi dobře 

 

 

 

    Dne 22.5.2012   

     Podpis oponenta 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


