
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

katedra: KPO akademický rok: 2009/2010

jméno oponenta: Ing. Lubomír SKALlČKA

, , '\ti r ,

HODNOCENI BAKALARSKE PRACE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne: -

Téma bakalářské práce: Aspekty požárního zabezpečení letiště v Přerově

z vojenského provozu na provoz smíšený

Jméno a příjmení: Lukáš POKORNÝ

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Obsah diplomové práce plně odpovídá zadání. Vposuzované práci jsou pokryty všechny

aspekty potřebné pro zabezpečení letového provozu při přechodu na vyšší kategorii letiště
v oblasti požární ochrany.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Zpracování diplomové práce podává ucelený pohled na zkoumanou problematiku. V úvodu

jsou uvedeny základní termíny a definice, které jsou nezbytné pro pochopení dále
zpracovávaných témat. Jednotlivá témata a vyhodnocení jsou uváděna v logické posloupnosti
a celistvosti.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Student Lukáš Pokorný ve své diplomové práci zpracoval dostupné informace související se

zadaným tématem. Zároveň využil praktické znalosti k řešení problematiky zabezpečení
požadované úrovně požární ochrany pro zabezpečení letového provozu.

Správně vybral a prezentoval terminologii potřebnou pro pochopení celé analýzy zvýšení
úrovně požárního zabezpečení letového provozu. Prokázal znalosti a orientaci ve stanovení
kategorie letiště z hlediska požární ochrany, v požadavcích na zabezpečení požární ochrany
letiště, v druzích hasiv a v jednotlivých typech techniky.

V neposledni řadě posoudil prostory pro umístění samotné VHJ.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
K diplomové práci nemám kritických připomínek.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Zpracovaná diplomová práce v části 3.2 a v závěru poukázala na nedostatky domovské

požární stanice. V tabulkách 3.6 - 3.9 přinesla zjednodušení a usnadnění činnosti veliteli
směny při zařazování techniky do výjezdu.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Student vybral všechny nezbytné dokumenty potřebné pro správné zpracování zadaného

tématu a správně je aplikoval při vlastním řešení.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Formální úprava a náležitosti práce jsou v pořádku a vyhovují potřebám diplomové práce.

Na některých místech se vyskytují překlepy (např. str. 5, 12, 14, 23 - 26 ...), stylistika v úvodu
by mohla být na vyšší úrovni. Rovněž tak pár výrazů (např. můžou ...) přináleží spíše
hovorové mluvě než odborné publikaci. Přesto však nesnižují úroveň diplomové práce.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Systém vyhodnocení přechodu na vyšší úroveň zabezpečení požární ochrany letiště je

použitelný na jakékoliv letiště řešící stejný úkol.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
• V tab. 2.1 na str. 12 uvádíte typové označení vozidel. Můžete vysvětlit hodnoty

uváděné za zkratkou a lomítky?
• V tab. 3.6 a 3. 7 při stanovení kombinace vozidel vycházíte z minimálního počtu

hasičů udaných v tab. 1.5, nebo ze skutečného početního stavu směny? (dle tab. 3.6
varianta D,E a tab. 3.7 varianta D by byl dle tab. 1.5 počet hasičů nedostatečný).

• Je za současného početního stavu směny možné využít určitý počet hasičů
(družstvo, skupinu) pro zabezpečení požární ochrany budov či pokládky pěny na
RWY ? Stejná otázka pro kategorii letiště 7.

• Která z požárních stanic uvedená ve Vaší diplomové práci by podle Vašeho názoru
lépe vyhovovala potřebám VHJ a proč?

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

Vzhledem k výše uvedenému doporučuj tuto diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji
známkou velmi dobře.

Dne 13.5.2011 ~4-A
Podpis 1ponenta

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


