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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Diplomová práce odpovídá uvedenému zadání pouze částečně.

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

Struktura diplomové práce v podstatné míře odpovídá zadání, kapitoly logicky navazují.
Práce postrádá, v rozporu se zadáním, samostatnou část zabývající se polostabilnim hasicím
zařízením.
Kapitola 9 "Taktika zásahu ... " je shrnutím známých tezi v obecné rovině. Předkládaná
tabulka 13 konstatuje příčiny a počty nehod vrtulníků nikoliv konkrétní mimořádné
události. V této kapitole nejsou popsána specifika řešení jednotlivých (převažujících)
mimořádných událostí jednotkami požární ochrany na heliportech, a to zejména na
vyvýšených heliportech.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Detailně je provedeno rozdělení vrtulníků z hlediska jejich hmotnosti a dalších kriterií, což
váže na stanovení rozsahu požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků.
Vpopisné části specifických předpisů pro oblast heliportů jsou shrnuty požadavky týkající
se požární bezpečnosti, které Z nich vyplývají; v obecné rovině jsou popsána nebezpečí
spojená s provozem vrtulníků.



V části zabývající se návrhem požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků pro
vybavení heliportů je proveden návrh zařízení ("hydranť? na základě výchozí úvahy
zpracovatele, která zohledňuje požadavky předpisů (stanovených kritérii) v jedné části a
paradoxně v navazující části je jiné konkrétní zařízení (stabilní hasicí zařízení - pěnové)
dimenzováno s ohledem na maximální parametry koncového zařízení. Z tohoto důvodu
působí práce v této části nekoncepčním dojmem.
Část práce zabývající se taktikou zásahů je neúplná. Řešeného tématu se autor dotkl jen
velmi okrajově.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Používání doslovných překladů zavedených odborných termínů v oblasti požární ochrany se
jeví jako zavádějící. Toto umocňuje fakt, že zpracovatel pro pojmenování jedné skutečnosti
nebo veličiny používá několik "termínů", např.: Požární zásah x požární útok, doba
uhašení x zásahovy čas, atd., což působí nehomogenním dojmem.
Autor práce se zabývá pouze požární bezpečností v podmínkách likvidace požáru. Požární
bezpečnost staveb heliportů je řešena pouze v popisné části kapitoly 5, která řeší požadavky
NFPA 418. Autor se nezabývá požadavky na požární odolnost konstrukcí vyvýšených
heliportů ve vazbě na ČSN 73 0802 a 73 0810, jejich hodnocením případně relevancí
takových požadavků ve vztahu k těmto specifickým stavbám.

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

Práce nepiináši nové zásadní poznatky.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Autor zvolil studijní prameny odpovídajícím způsobem s ohledem na řešenou problematiku
s tím, že mohla být zmíněna část předpisů zabývající se řešením požární bezpečnosti staveb,
zejména ČSN řady 73 08XX

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

Drobné pravopisné chyby a chyby v interpunkci nemají vliv na věcný obsah předkládané
práce.
Při psaní rovnic v textovém editoru je vhodné použít editor rovnic.
Na deskách předkládané práce je konstatováno, že se jedná o diplomovou práci, přitom na
titulní stránce ve spodní části s faktickými údaji o práci se uvádí "bakalářská práce".

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

Popisná část předkládané práce je použitelná jako shrnutí pro odbornou veřejnost
zabývající se navrhováním heliportů, případně pro jejich uživatele. Část obsahující
navrhovaná zařízení je použitelná pro ilustraci respektive vodítko pro možný návrh
konkrétních zařízení. Část taktická není použitelná vůbec.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

V čem vidí zpracovatel práce přínos své diplomové práce?
Co si zpracovatel představuje pod pojmem hasební výkon pěny uváděný v předpisu LI4H?



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

DOBŘE.

V Liberci dne 16.5.2013

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


