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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: Katedra technických zařízení budov 
Oponent práce: Ing. Adam Thomitzek 
Pracoviště oponenta práce: VŠB – Technická univerzita Ostrava 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Podle mého názoru se jedná o zadání běžné náročnosti.   

 

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. 

Jsem přesvědčen, že zadání bylo diplomovou prací naplněno.  
 

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

Studentka použila správný způsob řešení. V dílčích částech bych očekával hlubší analýzu posuzovaných problémů.  

 

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. 
V části zaměřené na porovnání přístupů ČSN a NFPA diplomantka provedla vyčerpávající analýzu zadaného úkolu. 
V praktické části navrhuje zásobování požární vodou a přístupové komunikace ke konkrétní oblasti. K řešení tohoto úkolu 
jsou využity obecné normové postupy a dále také software AutoTurn 8.2 pro ověření průjezdnosti přístupových 
komunikací.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce je zpracována po formální stránce správně, ale na více místech se vyskytují gramatické chyby.   

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Výběr literárních pramenů není obsáhlý, ale pro řešení práce to postačuje. V práci se opakovaně nachází chybné odkazy na 
citované zdroje (chybné nastavení křížových odkazů v textovém procesoru projevující se hláškou: Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazu). Ve zdrojové literatuře se nacházejí pouze technické a právní předpisy. V práci uvedené citace legislativních 
dokumentů jsou poměrně stručné.   

 

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. 
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V práci jsou pro posuzovanou lokalitu navrženy dva nové hydranty a je doporučeno zprovoznit jeden stávající. Při návrhu 
hydrantů není zhodnocena stávající vodovodní síť z hlediska její dimenze, topologie sítě a dostupného tlaku. Návrh nových 
odběrních míst požární vody ve stávající lokalitě, by měl navazovat na stávající možnosti zásobování vodou. V této 
souvislosti by měl být také posouzen požadovaný průtok na odběrních místech. V další části práce jsou navrženy nástupní 
plochy a zhodnoceny přístupové komunikace. Studentka pro objekty o (požární) výšce nad 12 m taxativně navrhuje zřídit 
nástupní plochy. Způsob současného řešení objektů z hlediska požárního zásahu není v práci zhodnocen.   

 
 

 

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. 
 
Studentka pro řešení cílů práce adekvátně využila své znalosti. Analýzy zdrojů požární vody a přístupových 
komunikací mohly být provedeny do větších podrobností.   

 

Otázky k obhajobě:  

 

Proč bude z hlediska vedení požárního zásahu výhodnější odběrní místo, nacházející se do 200 m od objektů o 
normovém průtoku 4 l/s, než stávající odběrní místo které se nachází ve vzdálenosti nejvýše 750 m od objektů o 
průtoku 29 l/s (pokud pomineme, že se jedná taxativní normový požadavek)?  

 

Byly pro objekty bytových domů v posuzované lokalitě v době jejich výstavby požadovány nástupní plochy?  

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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