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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Práce odpovídá zadání jak po stránce obsahu, tak rozsahu.

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

Struktura práce odpovídá zadání, návaznost jednotlivých kapitol je logická. Obsah je rovněž
správně navržen.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Úroveň práce je dobrá. Rozsah jednotlivých kapitol může být diskutabilní, teoretické základy
jsou prezentovány obšírně, u návrhu praktických realizací by bylo možné detailnější pojetí. Je
zřejmé, že student má poměrně hluboké znalosti a přehled o problematice vodovodních sítí a
zásobování požární vodou obecně.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Pokud má mít práce ambici stát se vodítkem postupů a zdrojem informací pro zástupce
jednotek požární ochrany v oblasti řešení zásobování vodou, pak je nutné, aby i čtenář měl
poměrně hluboké znalosti problematiky. Při hledání odpovědi na otázku "Jak postupovat
správně" je potřebné hledat související informace v různých kapitolách práce. Tím částečně
dochází ke ztrátě přehlednosti. Navrhovaným řešením nelze upřít logický základ.
Entuziasmus a snaha o hledání rychlých optimálních řešení by však neměly být spojeny
s nesystémovými postupy. Konkrétně jde například o tu část práce, která staví problém
zajištění požární vody z hydrantové sítě do ekonomické roviny (nákup drahého měřícího



zařízení) a v podstatě nabádá JPO k činnosti na hraně legislativy (viz cituji: " ... aby JPO
neporušovaly zákon" - kap. 5.3., str. 47), vč. problematického omezení akceschopnosti
jednotky při realizaci "zkoušek" navrhovaným způsobem. Otázka kontroly funkčnosti je
jednoznačně na provozovateli sítě a zajištění potřebné spolehlivosti je na jednání dotčených
subjektů.

5. Uved'te, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?

Je patrná snaha o využití možností soudobých informačních technologií a řešení optimálního
přístupu k datům, důležitým pro potřeby řešení mimořádné události v reálném čase. V tomto
směru lze považovat práci za přínosnou.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Student v rámci práce nastudoval přiměřené množství studijních pramenů, kjejich výběru
nemám připomínky.

Formální zpracování je slušné úrovni, absentuje jazyková korektura. Obrázky tabulky a grafy
jsou vhodně zvoleny a upraveny do srozumitelné a výstižné podoby. V textu je několik
jazykových chyb, jejich četnost a závažnost není významná a nemá vliv na kvalitu práce.

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

Praktické využití práce, např. formou publikace, je po provedení drobných obsahových úprav
reálné. Závěry práce jsou tedy prakticky využitelné.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

Kritické připomínky jsou součástí tohoto hodnocení.

Otázky k obhajobě:
1. Který z popisovaných systémů získávání informací o zdrojích vody považujete za

perspektivní?
2. Jaké by měly být kroky k zajištění spolehlivosti dat, dodaných do používaných

aplikací?

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

-VELMI DOBŘE-
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