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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stabilní hasicí zařízení s využitím sprinklerových systémů ve skladovacích 
prostorech  

Jméno autora: Bc. Michaela Malá 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Technických zařízení budovy 
Oponent práce: Ing. Pavla Pechová, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Fakulta stavební, ČVUT v Praze 

 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náplní diplomové práce bylo provést rešerši stabilních hasicích zařízení s využitím sprinklerových systémů ve skladovacích 
prostorech a zpracovat projektovou dokumentaci na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Náročnost zadání 
diplomové práce je přiměřené. 
 

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.  

Diplomová práce splňuje zadání. Je rozdělena do 5 částí: Rešerše, Technická zpráva, Hydraulický výpočet dle normy, 
Hydraulický výpočet  - optimalizováno, Výkresy. 
 

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

Zvolený postup zpracování diplomové práce považuji za velmi vhodný. Kladně hodnotím především zpracování 
hydraulického výpočtu 2 různými způsoby.   

 

Odborná úroveň A - výborně 
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 
Zpracovaná rešerše poskytuje přehled o současných stabilních hasicích zařízeních (SHZ). Nejdříve se zabývá jednotlivými 
druhy a pak se detailně zaměřuje na sprinklerové systémy, které jsou předmětem práce. Dále se zabývá nutností instalace ve 
skladech. V rešerši je také představeno několik požárů skladů v České republice.  
Projekt SHZ řeší skladovací halu ve výrobním areálu. Soustava SHZ je navržena jako mokrá se 4 ventilovými stanicemi pro 
jednotlivé jištěné části (sklad hutního materiálu, stropní jištění regálového skladu, a 2 ventilové stanice pro regálové jištění 
regálového skladu). Návrh dimenze potrubí byl proveden dle normy, a poté byla provedena jeho optimalizace. Pro obě 
varianty byl návrh zakreslen do výkresů. S návrhem rozvodů potrubí a s umístěním sprinklerových sprchových hlavic lze 
souhlasit. K výpočtům byl použit program, který ale nebyl blíže představen. Součástí technické zprávy je i návrh zásobní 
nádrže, který byl spočítán na 501,3 m3. Dle tohoto objemu byla následně navržena venkovní válcovitá zásobní nádrž. Do 
systému je zařezena i přípojka pro hasiče (4x 75B), aby bylo možné zásobovat systém i mobilní požární technikou.  
Studentka je schopna vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech. 

 

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

celkovou srozumitelnost 
Práce je srozumitelná a vhodně členěna do několika částí. V textu se vyskytuje minimum gramatických chyb (především se 
jedná o čárky v souvětích). V rešerši v seznamu zkratek je pro jednotku požární ochrany uvedena zkratka JOP, ale má být 
JPO, zde se jedná pouze o překlep, protože v dalším textu je zkratka používána správně. Jazyková stránka práce je na dobré 
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úrovni. 

 

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. 
Studentka pracovala s odbornou českou i zahraniční literaturou. Výběr pramenů hodnotím jako vhodný. V technické zprávě 
u obrázku 1, 2 a 3 a v rešerši u obrázků 5, 6, 7, 10 není uveden zdroj. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Předložená diplomová práce splnila zadání. Byla provedena rešerše a byl vytvořen projekt stabilního hasicího 

zařízení ve skladovacích prostorech. Z práce je patrný systematický přístup při zpracovávání diplomové práce.  

Kladně hodnotím především přehlednost práce a návrh sprinklerových systémů, a poté jeho optimalizace.  

 

 

Otázky  

V projektu je zásobní nádrž navržena jako vytápěná. Jak bude vytápění nádrže řešeno? 

Na výkresu „Schéma systému“ je naznačeno vypouštění nádrže. Jak bude vypouštění nádrže probíhat? 

V rámci projektu jsou navrženy 2 dieselová čerpadla. Jak bude řešen odvod spalin? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 27.1.2018                               Podpis:  Ing. Pavla Pechová, Ph.D. 


