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Návrh elektrické požární signalizace v objektu čističky odpadních vod 

z chemické výroby.  

 

Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Obtížnost zadaného úkolu       

2. Splnění všech bodů zadání       

3. Práce s literaturou a její citace       

4. Úroveň jazykového zpracování        

5. Formální zpracování – celkový dojem       

6. Logické členění práce       

7. Vhodnost zvolené metody řešení       

8. Kvalita zpracování praktické části       

9. Výsledky a jejich prezentace       

10. Závěry práce a jejich formulace       

11. Přínos práce a její využití       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent dle svého 

uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

B - velmi dobře. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

Proč se dnes ustupuje od použití ionizačních hlásičů? Popište činnost termodiferenciálního hlásiče a 

princip jeho dialogového spojení s ústřednou EPS na ringu.  

 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Teoretická část: Příliš se věnuje čističce než EPS, která je ale hlavním úkolem práce. Totéž pak 

zopakovává v technické části. Nás ale nezajímá technologie čištění odpadních vod, ale význam a 

funkce EPS v prostoru. Práce se tak dostává mimo zaměření oboru BTSM. Není mně také jasné, co 

na pracovišti ČOV mají dělat nedopalky z cigaret? V kapitole příčina přírodních živlů, bych 

očekával spíše popis zabezpečení z hlediska přepěťové ochrany, když jsou zde tak rozsáhlá elektro 

zařízení. V návrhu EPS postrádám vyjádření HZS kraje. Provedení návrhu EPS je věcí 



 

autorizovaného projektanta, ten určí druh hlásičů a jejich umístění. Je norma 342710 platná? Co 

takhle EN 54 ? Co takhle zákon o požární bezpečnosti staveb?  
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