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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Požárně bezpečnostní řešení stavby "Sportovního centra Lhotka" 
Jméno autora: Adam Somsedík 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K124 – Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Oponent práce: Ing. arch. Petr Hejtmánek 
Pracoviště oponenta práce: K124 – Katedra konstrukcí pozemních staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Objekt jako celek je celkem jednoduchý, nicméně při podrobnějším pohledu se z hlediska požární bezpečnosti naleznou 
různá úskalí, která je potřeba správně vyřešit (a nejde o triviální a rutinní postupy).  
 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  

Cílem bakalářské práce bylo vypracování stavební revize architektonické studie a požárněbezpečnostní řešení objektu ve 
stupni dokumentace pro stavební povolení. Cíl byl splněn, nicméně bylo zjištěno několik opomenutí, mimo jiné: 

- stálé požární zatížení je v PÚ počítáno průměrem; 
- prosklené výplně v PNP jsou umožněny EW; 
- není zajištěno otvírání automatických dveří; 
- není posouzena nutnost NO; 
- chybí analýza, jestli ve 2. a 3. NP je možné unikat pouze jedním směrem (čl. 9.9.2 ČSN 73 0802); 
- při výpočtu uvolněného tepla není započítán rošt dřevěného obkladu; 
- dřevěný obklad je umožněn v PNP jiného PÚ; 
- je špatně určen PNP od velké prosklené plochy na JZ fasádě – sečtením jednotlivých ploch vychází o 4 m větší d; 
- při výpočtu vnitřních odběrných míst je použito pv; 
- není prokázán akční rádius hydrantu v 1. NP – nevím, jestli dosáhne až do snack-baru ve 3. NP; 
- prostupy vůbec nerespektují čl. 6.2 ČSN 73 0810 (byť pouze v teoretické rovině); 

 

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

Postup je správný, nicméně s ohledem na problémy, se kterými se student musel potýkat (zejména na obvodových stěnách), 
by možná bylo vhodné přemýšlet o jiném rozdělení do požárních úseků. 

 

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 prokázal, že obecně umí využít znalosti, nicméně jsou zde výše uvedená opomenutí, která odbornost snižují. 

 

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 
Struktura PBŘ odpovídá struktuře dané vyhlášku, orientace je tedy snadná. Pravopisných chyb je minimum. Déle je třeba 
zamyslet se nad popisem navrhované skladby střešního pláště v PNP, nad popisem konstrukcí (kde některé položky požárně 
odolných konstrukcí v daném PÚ vůbec nejsou) apod. Orientaci ve výkresové části znesnadňuje odlišné měřítko legendy. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Zdroje jsou správné, včetně datace.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Student s většími výhradami splnil zadání bakalářské práce. Práce je hodnotná, nicméně s ohledem na velikost 
objektu mírně podprůměrná. Většina výše zmíněných opomenutí jsou látkou bakalářského studia a většina 
problémů vznikla nejspíše použitým rozdělením do PÚ. Prosím tedy, aby student vysvětlil následující: 

 

1. Co Vás vedlo k použitému rozdělení do PÚ? Bylo by možné rozdělit objekt do PÚ jinak? Bylo by možné 
řešit celý PÚ jako jeden PÚ? 

2. Jak může být upravena stěna v PNP jiného PÚ? 
3. Může se z 2. a 3. NP unikat pouze 1 směrem? 
4. Materiál roštu není v původní dokumentaci definován, nicméně jak by vypadal výpočet uvolněného tepla 

z fasády, pokud by byl rošt provětrávané fasády dřevěný? Rošt si navrhněte. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

 
 
 
 
 
Datum: 19.6.2017     Podpis:   Petr Hejtmánek 


