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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Požární řešení skladové haly s administrativní částí v Hořicích 
Jméno autora: Lánský Tomáš 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra betonových a zděných konstrukcí 
Oponent práce: Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra betonových a zděných konstrukcí 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o objekt montované skladové haly (pultové vazníky o rozpětí 9 m ve vzdálenosti 5,3 m s panely Spiroll) 
s dvoupodlažním administrativním přístavkem (sloupy v modulu 3 x 6 m a 2 x 7,6m. Zadání považuji za průměrně náročné. 
 

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.  

Předložená práce splňuje zadání. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup řešení je v celku správný, je zde však řada nedořešených problémů.  

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 

Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení 
Student se snažil využít znalostí získaných předchozím studiem.  

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 

celkovou srozumitelnost 
Práce je průměrné kvality, místy jsou použity nevhodné a nejasné formulace. Práce má celkem dobrou grafickou úroveň, i 
když ve výkresech některé věci chybí.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 

pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi. 
Student se snažil využívat dostupnou studijní literaturu. Citace literatury jsou úplné a správné. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Student např. zbytečně věnoval velkou pozornost výběru různých typů panelů Spiroll, podrobný seznam všech prefabrikátů 
s jejich hmotností a počtem kusů (které v projektu nejsou navrženy) atd., méně času pak zbylo na koncepční řešení a 
detailnější návrh základních konstrukčních prvků.  

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
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Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

V práci je celá řada nedořešených problémů.  
Hala je montovaná, přístavek snad také.  
Jak je vetknut prefabrikovaný průvlak na rozpětí 6 m do stěny tloušťky 150 mm?  
Je možné ukládat hydroizolační vrstvu z asfaltových pásů přímo na panely Spiroll?  
Na výkresu vazníku jsou dovedeny 4 Ø 22 až do podpory, které se pak při šířce stěny vazníku 140 mm obtížně kotví; postačí 
dovést 2 pruty a ty zakotvit s přihlédnutím k jejich využití.  
Prefabrikáty je nutné navrhovat i na dopravu a montáž – nestačí vyznačit pouze polohu úchytů.  
Sloupy haly je nutné navrhnout i s přihlédnutím k jejich zatížení větrem.  
V seznamu zkratek jsou špatně uvedeny termíny, např. u zkratky EPS je uvedena „elektronická požární signalizace“ místo 
„elektrická požární signalizace“. 
V seznamu použitých podkladů nejsou uvedena aktuální znění použitých vyhlášek (např. u Vyhlášky 246/2001 SB.) a norem 
(např. u ČSN 73 0804). 
Je nutné, aby instalační šachta označená jako Š-N01.05/N02 tvořila samostatný požární úsek? 
V kap. 5.5 je uveden výpočet požárního zatížení pro opravárenskou dílu Zároveň je zde posouzení mezní počtu podlaží 
v souladu s ČSN 73 0802. Dále je ale počítáno požární riziko pomocí ekvivalentní doby trvání požáru v souladu s ČSN 73 0804. 
Student by měl vysvětlit výpočet. 
Jak by se změnila koncepce požárně bezpečnostního řešení, pokud by sklad měl plochu více než 1000 m2? 
Výpočet odstupových vzdáleností je konzervativně proveden pro požární riziko pv = 42 kg/m2. Je tento předpoklad na straně 
bezpečné i přes skutečnost, že v hale je uvažována ekvivalentní doba trvání požáru rovna 180 minut? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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