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Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Jakub Mičunek

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
ANO

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

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Obecně je možné konstatovat, že cíle práce byly splněny. Diplomant k řešení úkolu provedl
experiment, kde porovnává energetickou náročnost práce ve dvou vybraných zásahových
oděvech. V závěru práce diplomant hodnotí získané výstupy, nicméně postrádám smysl a
myšlenku co z dané práce plyne a jak tedy použít uvedené závěry. Dále jsem nenašel
odůvodnění, proč se v názvu práce objevuje specifikace směrem k zásahům na volném
prostranství.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
• Vzhledem k tomu, že rešerše je součást zadaného úkolu, je tato podle mého názoru

slabá.
• Str. 35 čl. 4 první odst.: Nevím, proč by teplota 30°C měla představovat reálnější

teplotu při zásahu na volném prostranství. Toto tvrzení je nutné podložit.
• Výběr uchazečů se mi zdá nevhodný, nebo nevhodně popsaný. Volil bych

vrcholového sportovce, rekreačního sportovce a člověka, který nesportuje. Není
třeba se domnívat, že u HZS takoví nejsou.

• Str. 42 čl. 5.1: Diplomant zde hodnotí jeden z výsledků a to je úbytek hmotnosti.
Vzhledem k charakteru hodnot a způsobu jejich měření postrádám stanovení chyby
měření.

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

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
DOBRÁ

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

Práce je místy psaná v 1. osobě.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
• Pokud by měla být práce použitelná, bylo by nutné rozšířit a lépe specifikovat

provedená měření,

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
• Na str. 40 v čl. 4.2.4 se ve druhém odstavci píše "Čím je člověk více trénovaný, tím

vydává méně energie při témže výkonu". Vysvětlete vztahy mezi energetickým
výdejem člověka při konané práci a výkonem, pokud práci považujeme za dráhový
účinek síly.

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

V Ostravě dne 16.5.2014

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