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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Požárně bezpečnostní řešení stavby polyfunkčního sportovního zařízení 
Kotlářka 

Jméno autora: Jana Boušová 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Oponent práce: Ing. Jan Předota 
Pracoviště oponenta práce: BOZP-PO s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadaný objekt není z hlediska požárně bezpečnostního návrhu příliš složitý. Objekt je nepodsklepený, 
třípodlažní. Konstrukční systém nehořlavý. Klíčovým bodem návrhu je zejména řešení požárního odvětrání 
v tělocvičně. 

 

Splnění zadání 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.  

Zadání bylo splněno v požadovaném rozsahu.  

K řešení vznáším následující připomínky: 
- V rámci kapitoly ,,posouzení požární odolnosti konstrukcí“ je v případě železobetonových konstrukcí převzat 

termín ,,osová vzdálenost výztuže“. Doporučuji tento termín v rámci PBŘ více rozvést (upřesnit), aby nemohl být 
pochopen chybně.  

- Autorka neuvádí, zdali není nutné některé prostory posuzovat dle ČSN 73 0831 – PBS - Shromažďovací prostory. 
V případě tělocvičny s více jak 200 unikajícími osobami by to bylo vhodné doplnit. 

- V kapitole L.4.1 ,,Náhradní zdroj elektrické energie“ je uvedeno, že systém automatického otvírání oken v PÚ 
N01.01 nemusí být zálohován. Není jasné, jakým způsobem dojde k otevření oken, pokud dojde k výpadku 
primárního zdroje el. proudu ještě před detekcí požáru.  

- Pro výpočet nutnosti vybavení požárních úseků vnitřními hadicovými systémy je chybně použit parametr pv 
(výpočtové požární zatížení). Dle ČSN 73 0873 je nutné použít parametr p (požární zatížení = pn + ps). V případě PÚ 
N01.01 má tato chybná záměna reálný dopad na výsledek.  

Poznámka: 
Při návrhu přenosných hasicích přístrojů je zvoleno mnoho vodních hasicích přístrojů s nízkou hasicí schopností. 
Doporučuji volit více přístrojů práškových. Mají menší hmotnost, vyšší hasicí schopnost a vyžadují tlakovou zkoušku 1x za 5 
let.  

 

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

PBŘ je zpracováno v podrobné struktuře dle vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci. 
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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
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 
Odborná úroveň je velmi dobrá.  

 

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 
Technická zpráva je přehledná a srozumitelná. Výkresy jsou provedeny pečlivě.  

 

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. 
Autor používal relevantní a aktuální zdroje a používal správně citační zásady.  

 

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. 

 

Na základě výše uvedených připomínek hodnotím předloženou závěrečnou práci klasifikačním stupněm  A - 
výborně. 

 
Otázky: 

1) V TZ PBŘ uvádíte, že dveře na únikových cestách, které zabraňují vniknutí nepovolaných osob do 
objektu, musí být v době evakuace otevíratelné a průchodné.  
Jak může být tento požadavek zaveden v praxi? Uveďte, prosím, alespoň dvě možnosti řešení 
v závislosti na úrovni zabezpečení dveří.  

2) Uveďte, prosím, rozdíly a povzneste výhody vámi navrženého systému automatického otvírání oken při 
požáru oproti klasickému řešení ZOKT + EPS.  

3) Pokuste se navrhnout, jak zajistit včasnou evakuaci osob vyskytujících se v okamžiku požáru v osobním 
výtahu. Uvažte možný výpadek el. proudu.  

4) Zamyslete se, prosím, nad tím, zdali je vhodné, aby právě projektant PBŘ do svých výkresů vnášel 
přesné pozice nouzových svítidel. Co by měl v takovém případě projektant znát? 
 

 
Datum: 20.6.2019     Podpis:  


