
'.. , ."

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

katedra: KPO akademický rok: 2010/2011

jméno oponenta: Ing. David Petřík

HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne: -

Téma bakalářské práce: Dálková doprava vody na požářiště

Jméno a příjmení: Bc. Luboš Socha

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním vedoucího katedry. Autor v názvu práce
uvádí jiný název než v anotaci, což znehodnocuje celou práci.

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

Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. V celé práci je až příliš mnoho pododstavců
např. 3.1.2.1 což komplikuje orientaci v práci.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:

Bakalářská práce je zpracována na standardní úrovni. Autor si v práci vytyčil cíl, který se mu
podařilo splnit. Práce odpovídá zadání. Autor se v práci (pokud by název odpovídal anotaci)
nezabýval všemi způsoby dopravy vody na požářiště.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Autor v názvu práce uvádí jiný název než v anotaci, což znehodnocuje celou práci. Pokud by
název odpovídal anotaci, tak se autor nezabýval všemi způsoby dopravy vody na požářiště.
V části 3.2.1.1 je uveden špatný název právního předpisu dále si autor v kapitole 3.2
nadefinoval velkokapacitní cisterny, ale již nikde nezohlednil maximální objem technických
prostředků, která má k dispozici Hasičský záchranný sbor. Práce je zhodnocení dvou způsobů



dopravy vody na požářiště za předpokladu, že jsou podmínky vhodné pro obě varianty (nejsou
zde zohledněny přírodní podmínky - nepřístupný terén apod., což ovšem nebylo předmětem
této práce). Autor se dopustil drobných chyb v číslování odstavců např. 3.2 a následně
3.2.1.1.

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

Bakalářská práce je ucelený soubor možností dálkové dopravy vody na požářiště a to
s ohledem na vzdálenost a požadovaný průtok.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Autor využíval při tvorbě bakalářské práce všech, v současné době, dostupných informačních
zdrojů.

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

Autor volil vhodné formulace a držel se zavedených technických pojmů, které jsou standardně
používány.

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

Přínos práce lze spatřovat v zefektivnění představy o možnostech dálkové dopravy vody na
požářiště v podmínkách Hasičského záchranného sboru.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

Proč se autor v kapitole 3.2 nezmínilo max. objemu technického prostředku využívaného
Hasičských záchranným sborem?

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

velmi dobře

Dne 13. května 2011
Podpis oponenta

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


