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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv odvětrání uvažovaného při výpočtu požárního rizika a numerické simulaci 
požáru 

Jméno autora: Bc. Viktor Marks 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra betonových a zděných konstrukcí 
Oponent práce: Ing. Josef Král 
Pracoviště oponenta práce: Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání závěrečné práce lze hodnotit jako náročnější. 

 

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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Předložená závěrečná práce splňuje zadání. 
 

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

Postup zvolený autorem závěrečné práce je možno hodnotit jako správný. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Předkládaná závěrečná práce je na odpovídající úrovni závěrečné práce. Autor adekvátním způsobem využívá znalosti 
získané studiem a využívá použitou literaturu a podklady. Auto prokázal schopnost samostatné práce a inženýrského 
myšlení. 
Odbornou úroveň práce snižuje absence vysvětlení, proč autor v analytickém výpočtu uvažuje využití prostoru jako výroby 
plastů (5. skupina výrob a provozů) a v numerickém modelu jako knihovnu (sklad knih, zařazen do IV. skupiny skladů, což je 
termín odpovídající ČSN 73 0845, kam však sklad svou plochou nepatří). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úprava závěrečné práce je na odpovídající úrovni. Celkový dojem z práce kazí překlepy, které způsobují 
nesrozumitelnost textu, např. na str. 58 je zaměněna pravděpodobná doba trvání požáru za ekvivalentní dobu trvání požáru. 
Typografická úroveň závěrečné práce je velmi dobrá. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 

pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 

vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi a normami. 
Autor uvádí dostatek odkazů na zdroje a aktivně využívá studijní materiály a literaturu. Výběr pramenů je odpovídající 
zvolenému tématu. Je nutno kladně hodnotit práci se zahraničními zdroji. 
Citační etika je dodržena a bibliografické citace jsou úplně a v souladu s citačními zvyklostmi. 
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Další komentáře a 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. 

 

Autor prokázal porozumění řešené problematice výpočtu parametru odvětrání a požárního rizika pro nevýrobní a 
zejména výrobní objekty a také použití numerického modelování požáru (program FDS). 

Formální, jazyková a grafická úroveň práce jsou na odpovídající úrovni závěrečné práce studenta vysoké školy. 

 

Autor závěrečné práce by měl při obhajobě zodpovědět následující otázky: 

• Vysvětlete, proč jste v analytickém výpočtu modelový prostor posuzoval z hlediska využití jako výrobu 
plastů a v numerickém modelu jako knihovnu? V bodě 8.5 pak výsledky navzájem porovnáváte. 

• Jak vnímáte správnost výpočtu parametru odvětrání a požárního rizika podle ČSN 73 0804 v porovnání 
s výsledky zjištěnými v programu FDS? 

• Jako modelový požární úsek byl zvolen relativně malý prostor. Jaké výsledky, resp. rozdíly ve výsledcích by 
přineslo porovnání pozic otvorů u většího prostoru, např. výrobní haly? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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