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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne: Téma bakalářské práce :
Účinky nebezpečných látek na vybraný osobní ochranný prostředek hasičů
Jméno a příjmení :
Jaroslav Kacálek

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání, cíl práce byl splněn.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce hodnotím předloženou práci
kladně. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Práce pojednává o účincích nebezpečných látek na ochranný prostředek hasičů. Konkrétně
se student zabývá hodnocením chemické odolnosti materiálů, které se používají pro zásahové
obleky hasičů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část a je doplněna přílohou.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
kladně hodnotím vyhodnocení naměřených dat pomocí vybraných statistických metod.
Trochu v práci chybí poznatky ze zahraniční literatury.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Výsledky praktické části jsou novými poznatky.
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Student použil celkem 16 literárních pramenů. Jedná se pouze o tuzemskou literaturu.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Jazykovou i formální stránku práce hodnotím kladně.
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Výsledky práce lze využít pro publikování.
9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Na studenta mám jedinou otázku: na základě čeho vybral příslušné koncentrace
chemických látek použitých pro hodnocení chemické odolnosti zásahového obleku?
10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
výborně
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Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.

