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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Hybnerová Jméno: Alena Osobní číslo: 434359
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Řešení požární bezpečnosti v objektech určených pro obchodní podnikání

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

26

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)*

8

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

37

5. Celkový počet bodů 89

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. V práci uvádíte, že zahraniční vlastníci objektů aplikují na zajištění požární bezpečnosti požadavky, které jsou
zvykem v jejich domovině. Zhodnoťte přínosnost těchto řešení v porovnání s požadavky vyplývajících z našich
norem.

2. Z nedostatků uvádíte, nedostatečnou kontrolu a údržbu hasících přístrojů, zejména opomíjení těchto revizí. Jaké
problémy by tímto mohly vzniknout, a jaké opatření byste navrhovala, aby k tomu nedocházelo?

3. Kde, v jaké oblast, byste viděla zlepšení, respektive sjednocení postupů při řešní požární bezpečnosti jednotlivých
objektů společbosti DECATHLON?
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IV. 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 podrobný komentář

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

V. KOMENTÁŘ

Studentka si vybrala obtížné a rozsáhlé téma, přesto se jí podařilo realizovat stanovené cíle. Práce má velmi dobrou
vypovídací hodnotu, a splňuje kritéria diplomové práce. Je formálně velmi dobře a logicky uspořádána. Do budoucna
by bylo vhodné dokument doplnit o bezpečnost práce, a objektovou bezpečnost, toto ale nebylo cílem ani zadáním,
a nelze k těmto oblastem přistupovat jako k nedostatkům.

Jméno a příjmení: Mgr. Václav Hes
Organizace: HZS Středočeského kraje
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
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