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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Marek Steiner 
s názvem: Využitelnost hadic C 42 a C 38 při zásazích jednotek požární ochrany
 Kritéria hodnocení diplomové práce P o č e t

bodů 

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30 bodů)* 

30 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 19 

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)* 

40 

5. Celkový počet bodů 98 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak si vysvětlujete, že u hadic C 38 je tlak a dodávka vody účinnější nežli u hadic C 42?

2. Jak zásadně ovlivní dodávku vody průměr hadice C 38 v případě špatně zvolené nebo nesprávně
nastavené proudnice?

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

Student zpracoval velice důležité a mezi hasiči často diskutované téma, které se týká problematiky
využitelnosti nestandardních průměrů požárních hadic C 42 a C 38 při zásazích jednotek požární ochrany.
Pro posouzení použitelnosti obou hadic autor provedl přes 150 měření hodnot tlaku a průtoku, a to s
nulovým i výškovým převýšením. Získaná data mohou být podkladem pro změnu normy ČSN 80 8711, která
brání zařazování nestandardních průměrů požárních hadic do výzbroje jednotek požární ochrany.
Odborný text je po stylistické stránce sepsán velmi dobře. Formální úprava je na výborné úrovni.
Připomínku mám jen k nezvykle velkým mezerám mezi odstavci.
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