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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: Katedra konstrukcí pozemních staveb  
Vedoucí práce: Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno s menšími 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. 

Obě části bakalářské práce (tj. revize zadané dokumentace a PBŘ) byly z hlediska zadání splněny, avšak s výhradami, které 
jsou uvedeny níže.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Konzultace probíhaly po dobu semestru téměř každý týden ve skupině max. 5 studentů zpracovávajících stejný typ 
bakalářské práce (BP). Student nevyužil většiny nabídnutých konzultací i s ohledem na možnost konzultace s využitím 
dálkového přenosu. Aktivita na konzultacích byla dobrá, avšak ne zcela připravená. Věcnost konzultací byla soustředěna 
převážně na základní témata rozdělení objektu do požárních úseků, které vyžadovalo komplexní přístup ke zhodnocení 
dispozičního řešení, únikových cest, počtu evakuovaných osob, apod. Student pracoval sice samostatně, avšak ne zcela 
využil možností konzultace některých tematických okruhů řešení objektu z požárního hlediska. BP práce byla vedoucímu 
k rámcové kontrole a připomínkám před vlastním odevzdáním poskytnuta včas, ale ve stadiu rozpracovanosti, což 
způsobilo některé nedostatky popsané níže.  

 

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. 
BP, zejména pak část PBŘ, je zpracována odpovídající podrobnosti a dle aktuální požární legislativy. Student ne zcela 
efektivně využívá znalostí získaných během bakalářského studia. Prokazuje dobrou schopnost pracovat v širších 
souvislostech, avšak pravděpodobně z nepozornosti opomíjí zavedené náležitosti vyplívající z příslušné legislativy. 
Z hlediska řešení jednotlivých tematických celků PBŘS se vyskytují následující nedostatky: 
 - v případě výpočtu požárního zatížení pv jednotlivých PÚ, je postup určení stálého požárního zatížení ps pro další výpočet 

přinejmenším zavádějící,  
 - z hlediska řešení PÚ nejsou zcela zhodnoceny možnosti úniku z 2. a 3.NP ve vztahu k normovým požadavkům a tedy i 

případná vhodnost dispozičního řešení či navrženého řešení PÚ, 
 - v případě stanovení PNP jsou evidentní některé z následujících pochybení: konstrukce v PNP jiného PÚ nemohou být 

řešeny s mezními stavy EW a rovněž nemohou mít hořlavé povrchové úpravy (dřevěný obklad); v případě hodnocení 
obvodových konstrukcí z hlediska množství uvolněného tepla je opomenut rošt dřevěného obkladu, který na základě 
výpočtu může hodnocení konstrukce posunout do částečně POP; v případě SZ fasády jsou některé rozestupy otvorů 
patrně nedostačující pro jejich samostatné hodnocení a určení PNP; rovněž v případě hodnocení prosklených ploch PÚ 
N01.02/N03 jsou některé odstupové vzdálenosti zavádějící, protože jsou hodnoceny samostatně dílčí plochy, 

 - z hlediska zhodnocení vnitřních odběrných míst je ve výpočtu užito pv namísto p, které zpravidla bývá větší, a při 
umístění hydrantu v PÚ N01.02/N03 v 1.NP je opomenuto zhodnocení dosahu použitého systému v případě 2. a 3.NP 
požárního úseku, který je s velkou pravděpodobností nedostatečný, 
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 - v rámci řešení únikových cest není uvedeno řešení zajištění otevírání automatických dveří, 
 - rovněž není uvedeno zhodnocení požadavku na nouzové osvětlení. 
Celkově lze říci, že se obzvláště u základních principů výpočtů a hodnocení vyskytují hrubé chyby, které nerespektují 
postupy uvedené v normách, a to jak v ČSN 73 0802, tak i ČSN 73 0810. 

 

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 
Po formální stránce BP splňuje veškeré požadované náležitosti kladené na závěrečné vysokoškolské práce. Textová část je 
přehledná a srozumitelná s ohledem na její strukturu odpovídající PBŘS dle vyhlášky. V rámci daných tematických částí 
jsou některé popisy, obzvláště týkající se hodnocených konstrukcí, příliš zjednodušené, a tedy nevypovídající, anebo jsou 
rovnou opomenuty. Po jazykové stránce je BP na dobré úrovni s menšími typografickými nesrovnalostmi.  

 

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. 
Student vycházel z doporučeného seznamu literárních pramenů, pracoval však i dalším souvisejícími zdroji. BP jakožto část 
projektové dokumentace pro stavební povolení vychází z dostatečného počtu relevantních převážně legislativních 
pramenů, které jsou správně a úplně používány v souladu s citačními zvyklostmi.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
- 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
V rámci pracovní skupiny mnou vedených BP šlo o jeden z provozně a dispozičně náročnějších objektů, který 
student z požárního hlediska vyřešil dobře.   
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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