
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

katedra: KPO akademický rok: 2011/2012

jméno oponenta: Ing. Karel Moravec

HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne: -

Téma diplomové práce:

Aspekty požární bezpečnosti mezinárodního letiště Karlovy Vary

Aspects ofFire Safety ofKarlovy Vary International Airport

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Kristýna Kutilová

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky~

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Předložená diplomová práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. Větší část
se týká požární represe a činnosti jednotky HZS podniku Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Vzhledem k tomu, že zadání práce je obecné nenl možné předpokládat koncentraci na
jediný bod těchto aspektů požární prevence nebo represe u HZS podniku, případně
společnosti provozovatele letiště.

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

Přestože diplomová práce je strukturovaná do částí s logickou strukturou, dokázal
bych si představit větší důraz na jednotlivé části textu. Zejména větší podrobnost ve vývoji
zajištění PO na letišti Karlovy Vary. Například provozně problematické zařazení
zaměstnanců vykonávajících činnosti na úseku PO do bezpečnostních složek letiště.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Diplomová práce má svůj význam zejména pro provozovatele letiště a případné další
subjekty provozující podobné činnosti na letištích stejného rozsahu (kategorie 3-6).

Lze ocenit i kritický přístup a náhled na aktuální stav PO u provozovatele letiště.
V tomto ohledu je důvod autorku ocenit za objektivní přístup k řešení problematiky.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Vpředložené práci jsou pasáže a přílohy, které souvisí s řešenou problematikou jen
minimálně. Napiiklad Příloha 1- Přehled leteckých nehod na území ČR a ve světě. Podle



mého názoru by vhodnějším a prinosnejsim doplňkem pro podporu zaveru práce byl
například statistický výpočet a stanovení rizika nehody na letišti Karlovy Vary. Případně
místo rozboru nehod, což je samostatná problematika, využití statistiky pro stanovení trendu
nehod a incidentů aplikovatelných pro provozovatele.

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

Práce neni primárně určená pro výzkumnou činnost, nicméně provádí hodnocení
zavedených činností, postupů a procesů uplatňovaných u provozovatele letiště a nabízí možná
východiska pro možnou úpravu stávajícího systému. Ve své podstatě tak zajišťuje kontrolní
činnost a náměty pro možný rozvoj a investice provozovatele letiště.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Vzhledem k dostupnosti a škále pramenů je očekávaná a z důvodu minimální
dostupnosti odborné literatury vychází obecně z legislativních ustanovení ve formě zákonů,
vyhlášek ajiných předpisů.

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

Jazyková stránka bez výhrad, stejně jako užívání termínů pro oblast PO a leteckých
standardů.

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

Práce je primárně určena pro provozovatele letiště a případně pro státní autority
určené pro kontrolní činnost a metodické řízení (HZS Karlovarského kraje, Úřad pro civilní
letectví).

Naopak vzhledem ke zjištěnym závěrům doporučuji minimálně konzultaci s vedoucím
práce a provozovatelem letiště na téma případného publikování práce v médiích.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

• Zhodnocení rizik v kritických oblastech letiště
• Názor na případné značení (geografické) povrchů s nízkou únosností (mokřady)
• Výpočet zásob hasiva a jeho aplikace při LN do dojezdu součinnostních jednotek

(uplatnění v taktice zásahu HZS podniku)

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

velmi dobře

Dne 21/5/2012

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


