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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza skládaných fasádních systémů v podmínkách požáru 
Jméno autora: Bc. Matěj Baičev 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb  
Vedoucí práce: Ing. Marek Pokorný, Ph.D.  
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jako průměrně náročné hodnotím zadání diplomové práce. Jako částečně jednoduší hodnotím zejména s ohledem na 
předchozí podobně zaměřené diplomové práce. Naopak jako náročnější hodnotím zejména numerickou část práce, a to 
zejména z důvodu časově náročných CFD výpočtů.  

 

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. 

Diplomová práce splnila všechny body zadání.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Diplomant konzultoval pravidelně a věcně. Konzultace probíhaly s ohledem na distanční výuku z důvodu pandemie 
výhradně online. Na konzultace se diplomant dostavoval ve smluvenou dobu a metodicky velmi dobře připravený a řešeny 
byly zejména problematické části a další postup. Diplomant se osobně účastnil na TÚPO MV-GŘ HZS ČR požární zkoušek 
fasádního kompozitního obkladu v konickém kalorimetru, které následně popsal a vyhodnotil v rámci své diplomové práce. 
Oceňuji zajištění náročných externích CFD výpočtů na výpočetním klastru rovněž na pracovišti TÚPO, které by jinak byly 
obtížně proveditelné. Diplomant byl v průběhu zpracování práce velmi aktivní, samostatnost v rozhodování a dalším 
postupu mohla být na vyšší úrovni.   

 

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. 
Diplomová práce je na velmi dobré odborné úrovni. V rešeršní části jsou rekapitulovány tradiční a novodobé fasádní 
skládané systémy z hlediska materiálového, konstrukčního a technologického. Požární rizika spojená s jednotlivými 
fasádními systémy a také případové studie závažných i méně závažných požárů mohly být více propracované, byť je zřejmá 
náročnost tohoto úkolu. Národní legislativní požadavky pro fasády a rovněž záměr nové evropské metodiky 
velkorozměrového testování fasád byly zhodnoceny velmi dobře. V experimentální části práce diplomant navázal na 
předchozí diplomovou práci a vyhodnotil nově provedené zkoušky kompozitního „alucobondového“ fasádního obkladu a 
přispěl tak k dalšímu poznání požárních rizik těchto novodobých stavebních výrobků. V numerické části se věnoval 
matematickému CFD modelu velkoformátové požární zkoušky, která je zamýšlená pro jednotné ověřování fasádních 
systém v rámci EU. Zaměřil se na základní popsání účinku požáru na fasádu v různých konstrukčních a materiálových 
variantách. Závěrečná diskuse získaných poznatků, výsledků a porovnání mohlo být komplexnější a obsáhlejší.        
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce splňuje veškeré formální náležitosti kladené na vysokoškolské závěrečné práce. Práce je systematicky a logicky 
členěna do kapitol s rešeršní, experimentální a numerickou částí včetně příloh. Práce je vhodně doplněna cizími i vlastními 
ilustrativními obrázky, fotografiemi, tabulkami a grafy. Po gramatické a stylistické stránce je práce na velmi dobré úrovni, 
vyskytují se však občasné překlepy a občasné hůře srozumitelné pasáže.  Rozsah diplomové práce o 62 stranách vlastního 
textu z celkových 96 stran je s ohledem na smysluplné formátování (velikost obrázků a písma, řádkování, okraje apod.) je 
zcela dostačující. 

 
 

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. 
Práce vychází z dostatečného počtu relevantně a správně citovaných literárních pramenů odpovídající citačnímu standardu 
ČSN ISO 690. Citační etika je plně respektována. Do diplomové práci mohlo být v širších souvislostech zapracováno více 
zdrojů s výsledky aktuálního souvisejícího výzkumu.  

 

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. 
Téma práce bylo navázané na aktuální potřeby stavební praxe a technické normalizace, kdy každá ucelené informace 
tkající se požární bezpečnosti fasádních systémů jsou žádoucí a cenná. V rámci zpracování diplomové práce oceňuji a 
děkuji Matějovi Baičevovi za aktivní spolupráci při přípravě, měření a vyhodnocení v laboratoři i zajištění technicky a 
numericky náročných CFD výpočtů.  

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 

Vysoký zájem o obor; příprava, spolupráce na měření a vyhodnocení experimentální části nad rámec zadání 
diplomové práce; organizace externích numerických CFD výpočtů 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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