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

Téma bakalářské práce:

Možnosti zvýšení spolehlivosti požárních odběrních míst na vodovodní síti

Jméno a příjmení: Petr Šíbl

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Ano, práce odpovídá beze zbytku zadání.

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

Domnívám se, že autor dobře vyhodnotil problematiku stanovení struktury práce a návaznosti
jednotlivých kapitol. Rozsah těchto kapitol je přiměřený, srozumitelný a koresponduje se
zadáním a celkovou filozofií práce.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:

Úroveň práce hodnotím jako nadprůměrnou. Rozsahem i obsahově splňuje kritéria kvalitní
práce s konkrétními a praktickými výstupy v rámci zadaného téma a charakteristiky práce.
Zároveň navrhuje možná řešení současné situace v kompetencích a povinnostech, které bývají
v praxi často předmětem nedorozumění, příp. sporů při prosazování vlastních zájmů
dotčených subjektů.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Zřejmá detailní znalost problematiky stavu v obci zjištěná osobní aktivitou a provádění
srovnání předpokládaných charakteristik a vlastního měření v terénu. Při stanovení rozmístění
vhodných vodních zdrojů (zejména hydrantů) je nutné vážit i jiná kritéria, než pouze územní
dostupnost, resp. "rovnoměrné rozmístění na mapě". Zásadním parametrem je otázka
vydatnosti hydrantu - v daném konkrétním případě obce Drnovice je postup věcně správný
s ohledem na charakter sítě. V práci - pokud ji vnímáme jako návod pro obecný postup -
však doporučuji úvahu nad výběrem odběrního místa i z pohledu jeho vydatnosti.(např.
posouzení efektivity dálkové dopravy vody v případě, kdy geograficky výhodně umístěný
hydrant nemá dostatečnou kapacitu pro odběr požární vody).

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

Práce konkrétním a dle mého názoru vhodným způsobem počítá s využitím moderních
technických prostředků a postupů. (Využití mapových GIS vrstev, GPS navigací,
komunikačních možností, počítačových programů atd.).

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Práce je charakteristická využitím dosažitelných studijních pramenů.

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

V práci jsem zjistil minimum jazykových chyb a nesprávně uvedených odkazů. Tyto nemají
zásadní vliv na obsahovou stránku.

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

Možnost praktického využití práce považuji za její největší přínos. Dá se předpokládat
využitelnost zejména u jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí jako příklad pro iniciaci
vlastní kvalitní připravenosti v rámci územní působnosti. Zároveň je možné využít myšlenky
autora a závěry práce k orientované a věcné komunikaci mezi správcem vodovodní sítě, obcí
a jednotkami požární ochrany.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

Kritická připomínka pro obecnější využití v podmínkách kterékoliv obce uvedena vb. 4
tohoto hodnocení. Bez dalších připomínek a otázek.

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