
POSUDEK OPONENTA  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 

1/2 
 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Sprinklerový systém v objektu Kauflandu 
Jméno autora: Filip Rochelt 
Typ práce: Bakalářská práce 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSV) 
Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov 
Oponent práce: Ing. Pavla Pechová, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Fakulta stavební, ČVUT v Praze 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 

V rámci bakalářské práce bylo zadáno zpracovat projekt vnitřního vodovodu a sprinklerového systému v objektu Kauflandu. 
 

Splnění zadání splněno 
 

Bakalářská práce byla zpracovaná dle zadaného rozsahu. 
 

Zvolený postup řešení správný 
 

Celkově je práce rozčleněna do 5 částí, která dokládá zvolený postup při zpracování bakalářské práce. V rámci části A byla 
provedena rešerše sprinklerových systémů, která poskytuje základní přehled o těchto systémech. V části B jsou uvedeny 
podklady, ze kterých student vycházel. V části C je proveden návrh vnitřního vodovodu, v rámci části D je představen 
předběžný návrh sprinklerového stabilního hasicího zařízení (SHZ). V poslední části, části E je uveden koncept požárně 
bezpečnostního řešení stavby resp. pouze jeho určitá část (rozčlenění na požární úseky a popis požárně bezpečnostních 
zařízení). K projektu SHZ je zpracována technická zpráva, půdorysy, řezy a schéma pro předběžný návrh dimenzí potrubí.  
 

Odborná úroveň B – velmi dobře 
 

Rešerše je psaná přehledně a systematicky. Výhrady mám k textu, který je uveden v kapitole 2.4.1, kde je uvedeno „Skleněná 
baňka nebo tavná pojistka slouží pro iniciaci požáru.“ Z hlediska funkce sprinklerových stabilních hasicích zařízení reagují tyto 
prvky na zvýšenou teplotu a při překročení definované teploty naopak slouží k zahájení hašení či potlačení požáru. Věřím, že 
se jedná pouze o nedbalost při psaní, neboť z ostatních částí práce student prokazuje znalost těchto systémů. U obrázku č. 20 
chybí na ose x jednotky. 
V části C, je řešen návrh vnitřního vodovodu. Byly zpracovány výkresy půdorysů doplněné o výřezy pro lepší čitelnost 
vodovodního potrubí, a výkresy řezů. V půdorysech jsou navrženy i rozvody požární vody včetně hydrantů, ale v technické 
zprávě chybí zdůvodnění navržených dimenzí a popis navržených hydrantů. Ve výkresech půdorysů není naznačen směr 
průchodu svislého potrubí stropem či podlahou příslušného podlaží (označuje se šipkou). Vodoměrná sestava je umístěna 
uvnitř objektu a vzhledem k měřítku jsou špatně čitelné nakreslené armatury, proto doporučuji v rámci obhajoby uvést 
navržené složení vodoměrné sestavy.  
Kladně hodnotím schopnost studenta uvědomit si problematiku tepelných ztrát potrubí a navržení tloušťek tepelné izolace. 
Také zohlednění délkové roztažnosti potrubí a navržení U kompenzací svědčí o vnímání širších souvislostí.  
V části D je řešen předběžný návrh SHZ dle normy ČSN EN 12845. V technické zprávě a pomocí schéma hlavní větve je ukázán 
princip předběžného návrhu. S navrženým rozdělovacím a rozváděcím potrubím mokré soustavy sprinklerového SHZ lze 
souhlasit. Ve výkresu D6 postrádám napojení náhradního zdroje a poplachových zvonů na systém SHZ, i když nad rozpiskou je 
napojení slovně zmíněno, bylo by vhodné propojení ve výkresu znázornit. U řezů sprinklerovým systémem by bylo vhodné 
řezy jednoznačně označit, aby bylo jasné, která část je zakreslena. 
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Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A -  výborně 
 

Práce je psaná srozumitelně s minimem gramatických chyb. V textu je použito zkratky JPO, která nebyla vysvětlena. V práci je 
uvedeno, že Henry S. Parmelee si nechal patentovat 2. sprinklerovou hlavici v roce 1975, což není možné, neboť zemřel v 
roce 1902, pravděpodobně má být uveden letopočet 1875. 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací B – velmi dobře 
 

Byly použity české normy a převážně české zdroje od předních odborníků. Kladně lze hodnotit i využití dvou zahraničních 
zdrojů. Z hlediska citací chybí u převzatého obrázku č. 14 a č. 15 zdroj. 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Předložená bakalářská práce splnila zadání. Kladně hodnotím schopnost studenta vnímat širší souvislosti řešené problematiky. 
V technické zprávě části C mi nejvíce chyběl popis požární vody a navržených hydrantů. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké druhy hadic se používají ve vnitřních hydrantech? 

2. Jak je řešeno odvodnění sprinklerových stabilních hasicích zařízení? 

3. Co je sprinklerová rozeta a jaké požadavky musí splňovat? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B – velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum:       18.6.2017                                  Podpis:        Ing. Pavla Pechová, Ph.D. 


