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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Proces akreditace a řízení požární akreditované zkušební laboratoře 
Jméno autora: Bc. Kryštof Kaňok 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Vedoucí práce: Ing. Marek Pokorný, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Mimořádná náročnost zadání spočívá v charakteru vlastního tématu diplomové práce, které byť s požární bezpečností 
souvisí, nemělo v rámci výuky podporu. Diplomant tak byl odkázán na samostudium náročné legislativy, další vzdělávání, 
konzultace s odborníky z akreditovaných zkušebních laboratoří (dále jen AZL) z  ČR a Slovenska či na další externí 
vzdělávání.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Všech 5 bodů v zadání diplomové práce bylo splněno. Nad rámec zadání byly v příloze diplomové práce zpracovány vzory 
23 dokumentů a záznamů pro chod AZL. Výsledky práce přinesly cenné zkušenosti a budou nápomocny při plánované 
akreditace 2 partnerských pracovišť – požární laboratoře na UCEEB ČVUT a vývojového a zkušebního centra společnosti 
AVAPS, s.r.o.    

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Diplomant konzultoval pravidelně, aktivně, věcně. Na konzultace docházel včas, metodicky výborně připravený a řešeny 
byly výhradně problematické části. Aktivita a samostatnost práce byla výborná. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je na výborné odborné úrovni a vychází z  tuzemských zákonných a podzákonných předpisů, mezinárodních ISO 
standardů a technických reportů převzatých do systému českých technických norem (ČSN EN). Student prokázal schopnost 
dát do souvislosti znalosti a zkušenosti získané zejména během zpracování diplomové práce. Některé doporučené literární 
zdroje v zadání práce byly využity a doplněny v rešeršní části o další související a relevantní zdroje.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce splňuje veškeré náležitosti kladené na vysokoškolské závěrečné práce. Práce je systematicky a logicky členěna do 
kapitol. Po jazykové stránce je práce v pořádku. Rozsah diplomové práce (8 stran úvodních formálních náležitostí, 46 stran 
vlastního textu a 28 stran příloh) je sice menšího rozsahu, ale s ohledem na charakter práce a absenci obvyklé grafiky 
(obrázky, grafy) je zcela dostatečný.   
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Diplomant dohledal většinu relevantních literárních zdrojů samostatně. Práce vychází z na první pohled nízkého počtu 14 
zdrojů, avšak jde o zdroje technicky a literárně velmi náročné. Literární prameny byly správně citovány a odpovídají 
citačnímu standardu ČSN ISO 690. Diplomant využil citační manažer a citovány v těle práce tak byly všechny prameny 
uvedené v seznamu literatury. Citační etika byla plně respektována. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnost i apod. 
Na práci oceňuji zejména praktické informace a nikoliv zjednodušené „překlopení“ náročného legislativního obsahu.   
Diplomant absolvoval v průběhu diplomové práce týdenní školení ve společnosti Systémy jakosti s.r.o, odkud načerpal a 
v diplomové práci předal řadu velmi zajímavých a praktických informací, které jsou jinak veřejně velmi těžce dostupné.  

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
- Vysoký zájem o obor 
- Samostudium  
- Spolupráce s praxí  
- Samostatnost a systematičnost v práci  
- Kvalitní literární rešerše tématu 
- Spolupráce v procesu akreditace pro požární laboratoř UCEEB ČVUT   

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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