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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Nástupní plochy požární techniky a vnější odběrní místa požární vody 
Jméno autora: Bc. Markéta Humr 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Technických zařízení budov 
Vedoucí práce: Ing. Pavla Pechová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Fakulta stavební, ČVUT v Praze 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
V rámci teoretické části práce bylo zadáno provést rešerši zaměřenou na nástupní plochy pro požární techniku a dostupnost 
požární vody, a z tohoto hlediska provést porovnání požadavků z pohledu českých norem (ČSN) a amerických norem (NFPA). 
V praktické části bylo zadáno provést zhodnocení průjezdnosti komunikací pro požární techniku hasičského záchranného 
sboru (HZS) ve vybrané části Kolína. 
 
 
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 diplomová práce splňuje zadání. V rámci teoretické části byly porovnány požadavky norem ČSN a NFPA, které 
jsou kladeny na nástupní plochy, příjezdové komunikace pro požární techniku a dostupnost vody pro požární účely. 
V praktické části byl vytvořen počítačový nákres části sídliště v Kolíně, kde pomocí vlečných křivek pro největší z vozidel, 
kterým disponuje hasičský záchranný sbor v Kolíně, byla prověřena průjezdnost. 
 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka přistupovala ke zpracování diplomové práce aktivně od samého počátku. Práci pravidelně konzultovala a vždy 
byla na konzultace připravena. Aktivně pracovala s americkými normami a dohledávala úpravy NFPA 1, které některé státy 
USA přijaly. Studentka je schopna samostatné tvůrčí práce. 
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Diplomová práce je na velmi dobré odborné úrovni. Základní znalosti, které získala při studiu, dokázala v diplomové práci 
plně prohloubit a rozvinout. Aktivně komunikovala s HZS Kolín. Řešenou část sídliště několikrát navštívila, proměřila a 
zakreslila, aby řešená situace odpovídala současnému stavu. Pomocí kombinace několika softwarů ověřila průjezdnosti 
komunikací v této části města pro největší zásahové vozidlo HZS Kolín. Ze získaných výsledků je patrné, že současná situace 
je dlouhodobě neudržitelná. Některé příjezdové komunikace jsou nevyhovující. Nástupní plochy, které dříve existovaly jsou 
neudržované, parkují na nich automobily, či byly bez náhrady zrušené. Poukazuje na problémy, s kterými by se hasiči při 
případném zásahu mohli potýkat. Navíc navrhuje vhodná řešení, jak by šlo danou situaci řešit (včetně umístění hromadného 
parkovacího domu v blízkosti této části města). Na práci je znát, že řešená problematika studentku zajímá. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je zpracována přehledně a srozumitelně. Jazyková úroveň práce je velmi dobrá, a s minimem gramatických chyb. 
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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. 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. 
Studentka pracovala jak s českou, tak se zahraniční relevantní literaturou. Vzhledem k tomu, že součástí práce bylo porovnat 
české a americké technické normy z daného hlediska, byla práce náročnější.  
 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Studentka přistupovala ke zpracování diplomové práce aktivně od jejího počátku. Pravidelně konzultovala a 
během zpracovávání bylo znát, že ji téma baví a zajímá. Předloženým zpracováním závěrečné práce naplnila 
cíle, které byly uvedeny v zadání a ve specifikaci zadání diplomové práce.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 27.1.2021     Podpis:    Ing. Pavla Pechová, Ph.D. 


