
UNIVERZITA OBRANY  

Fakulta vojenského zdravotnictví 

 

P O S U D E K   O P O N E N T A   B A K A L Á Ř S K É   P R Á C E 
 

Jméno a příjmení diplomanta: Miroslav KOMOROUS 

Studijní obor:     

Oponent diplomové práce: Kpt. Mgr. marek KULICH 

Katedra:   Katedra veřejného zdravotnictví 

Název diplomové práce: Navazovací uzly a jejich vliv na pevnost dynamického lana. 

     

Volba tématu:   1. Aktuální 

    2. Užitečné a prospěšné 

    3. Standardní 

    4. Neobvyklé 

 

Cíl práce a jeho naplnění: 1. Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn 

    2. Vhodně zvolený cíl, který byl částečně naplněn 

    3. Vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn 

    4. Nevhodně zvolený cíl 

 

Struktura práce:  1. Originální – zdařilá 

    2. Logická – systémová 

    3. Logická – tradiční 

    4. Pro dané téma tradiční 

    5. Pro dané téma nevhodná 

 

Práce s literaturou:  1. Vynikající, použity dosud neběžné prameny 

    2. Velmi dobrá, použity nejnovější dostupné prameny 
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Formální stránka:  1. Výborná 

    2. Přijatelná 
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Jazyková stránka:  1. Stylistika  a) výborná 

      b) velmi dobrá 

      c) nevyhovující 

    2. Gramatika a) výborná 

      b) velmi dobrá 

      c) nevyhovující 

 

Zásadní připomínky k diplomové práci: 

    1. nemám 

    2. mám tyto:  

 

Popisné hodnocení práce: 

 

 Student si zvolil velice zajímavé, ojedinělé a prakticky jedinečné téma v dané 

oblasti své bakalářské práce, zachycující vliv uzlu na pevnost určitého typu lana.  

Úvod práce obsahuje nejen zdůvodnění výběru práce, nastínění problému, ale i citaci, 

která by se v této části práce neměla objevovat.  Domnívám se, že by si tato část práce 

zasloužila více popsat současný stav řešeného problému. Dále zde je použito jednotného i 

množného času. 

Druhá kapitola popisuje složení, strukturu a druhy lan. Zabývá se různými kritérii při 

výběru lana. Popisuje uzle, které autor použil při vlastním testování. V této kapitole je použita 

tabulka s uzly a jejich snížení pevnosti oproti nominální pevnosti lana, strana 23. Tato tabulka 

není správně citována, není zde použit správný autor.  Při popisu obrázku č. 1. je dvakrát 

použit popis neposuvný oplet lana.  Na straně 13 jsou použity dva obrázky č. 3 a 4, z kterých 

není zcela jasné, který popis patří ke kterému obrázku. Při popisu výběru lana - jistící 

prostředky je použit slangový název „kýbl“. 

Třetí kapitola stanovuje hypotézu a formuluje úkoly práce.  

Čtvrtá kapitola popisuje typy lan použitých při testování, horizontální trhací stroj, na 

kterém byli provedeny testy. Při postupu řešení výzkumu na straně 28 je upnutí volného 

konce popisováno dle normy ČSN EN 919, která je však od roku 2005 neplatná.  

Pátá kapitola zpracovává výsledky měření. V grafech je přehledně vidět k jakým 

změnám docházelo v uzlu při různém napětí. Velmi zajímavé je porovnání mezi jednotlivými 

uzly na rozdílných typech lana. V celé kapitole je mnoho grafů, ale ani jeden nemá popis 

jednotek, kterými se při testech měřilo.  

V závěru autor popisuje, na co se zaměřil a popsal v průběhu práce. Zde by bylo 

vhodnější popsat souhrn dosažených výsledků jeho testů. Vzhledem k výjimečnosti práce by 

bylo vhodné naznačit další možné problémy, kterým by bylo účelné se věnovat. 

V průběhu celé práce není ani jeden odkaz na obrázky, grafy a tabulky v textu. 

Každá tabulka v práci má název umístěný pod tabulkou. Dle metodiky FTVS pro 

bakalářské práce, ale název musí být umístěn nad tabulkou. Při číslování kapitol se na konci 

číselného výrazu nedělá tečka. V celé práci je na konci číselného výrazu vždy tečka.  

V záhlaví každé stránky se objevuje název závěrečné práce a jméno autora. V záhlaví 

by se tyto informace neměli objevovat.  

Oprava velkých písmen:  

- na stránce 11, popis obrázku č. 1, 

- na stránce 14, obrázek č. 5, 

- na stránce 49, řez lanem. 

V bibliografii není správně zapsána citace použitých dokumentů dle metodiky FTVS 

pro psaní bakalářských prací. 

V práci autor použil celkem 17 bibliografických zdrojů, z nichž 6 je internet, 4 jsou 

ČSN. Zbylých 7 jsou monografie. 

 

  



 

 

Přes výše uvedené drobné nedostatky hodnotím práci jako dobře zpracovanou a 

přínosnou z hlediska zvoleného tématu s možnosti aplikace některých kapitol do praxe.  

 

 

Práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji k ústní 

obhajobě:   1. ano 

    2. ne 

 

Navrhovaná klasifikace: 1. výborně 

    2. velmi dobře 

    3. dobře 

    4. nevyhověl 

 

Otázka k ústní obhajobě práce: 

1) Vysvětlete, proč byla použita norma ČSN EN 1891 a ČSN EN 919? 

 

2) Co Vám říká pojem dolní a horní osmičkový uzel? 

 

3) Proč byla použita, lana Beal Unicore a Booster? 

 

4) Proč nebyla použita tabulka pevnosti uzlů podle G. Marbacha? 
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