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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Marek Steiner 
s názvem: Využitelnost hadic C 42 a C 38 při zásazích jednotek požární ochrany

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30)* 

28 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 18 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10 bodů)* 

9 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40 bodů)* 

35 

5. Celkový počet bodů 90 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

2. 

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Obecně:
· přístup studenta k řešení úkolu,
Diplomant měl o zpracování DP velký zájem a jeho přístup byl aktivní, samostatný.
· připravenost, iniciativa a pracovní morálka studenta,
Odborná připravenost diplomanta byla výborná, pracoval pod vedením samostatně a
iniciativně.
· způsob a úroveň zpracování úkolu,
Zpracování úkolu hodnotím výborně, způsob zpracování a odborná úroveň je výborná.
· přínos, popř. nedostatky práce,
Přínos práce představuje ucelený přehled jak výsledků potřebných měření, tak jejich
sumarizaci a vyhodnocení. Práce a její výsledky jsou pro jednotky požární ochrany použitelné
v praxi. Nedostatky práce neshledávám.
· upozornění na případné potíže vzniklé v průběhu řešení práce.
Bez potíží.
Konkrétně:
· hodnotí především celkový přístup studenta k plnění úkolu,
Přístup diplomanta byl trvale aktivní, samostatný, iniciativní a se všemi, zejména
organizačními problémy, si student poradil samostatně.
· hodnotí ochotu a spolehlivost při plnění dílčích úkolů,
Diplomant pracoval zejména při tvorbě osnovy práce a především při tvorbě plánu měření
samostatně a spolehlivě. Rovněž pod vedením samostatně zpracoval výsledky měření a
sestavil ucelený závěr práce.
· uvádí vhodné využití vědomostí a dovedností získaných během studia, popř. zvláštní,
které získal student individuálně,
Diplomant využil nejen vědomosti a dovednosti získaných v rámci studia, ale zejména svých
teoretických znalostí a praktických zkušeností ze svého zaměstnání. V rámci pokusů a měření
získal diplomant mnoho nových poznatků, které jistě uplatní i v dalším profesním životě.
· zmiňuje případnou souvislost s tématem magisterských projektů, či jiné návaznosti,
V diplomové práci se tato souvislost neuvádí, objektivně je nutné uvést, že diplomant má
schopnost synergického uvažování ve vazbě na magisterské projekty.
· zmiňuje podíl studenta na tvorbě publikací a na činnosti v rámci vědeckého projektu,
Téma diplomové práce je specifické a v oboru dosud ojedinělé. Proto se vazby na vědecké
projekty neuvádí.
· uvádí možné návaznosti v budoucnosti,
Diplomant v práci uvádí možné návaznosti do budoucího pokračování v oblasti, které
s tématem jeho diplomové práce souvisí.
· zdůvodňuje případné potíže nezávislé na vůli studenta,
Zdůvodnění potíží, které nebyly závislé na diplomantovi, je v práci uvedeno.
· zdůvodňuje drobné změny či odchylky v zadání,
Drobné změny a odchylky od zadání byly téměř souvislou řadou, diplomant je vždy
konzultoval a řešil. V této souvislosti je nutné uvést, že drobné změny a odchylky byly vázány
na stanovení programu a postupů měření při pokusech, jedná se tedy o objektivní stav.
· v závěru práce doporučuje, či nedoporučuje práci k obhajobě a hodnotí ji
klasifikačním stupněm ECTS.
Jako vedoucí diplomové práce jednoznačně doporučuji obhajobu a práci hodnotím stupněm
A.
       

Jméno a příjmení: ppor. Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D.
Organizace: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Kontaktní adresa: Heyrovského nám. 1987, Praha 6 - Petřiny
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