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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Požární řešení Galerie Chotkova zatáčka  
Jméno autora: Karel Treu 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Oponent práce: Ing. Matěj Baičev 
Pracoviště oponenta práce: BOZP-PO s.r.o., Lhotská 2203, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předmětem hodnocení je především Svazek III – Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) stavby.  
Předmětem PBŘ je třípodlažní galerie s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. V řešeném objektu se kromě 
výstavních prostor a zázemí nachází také kavárna, administrativa a víceúčelový sál. Náročnější bylo zejména posouzení 
podmínek evakuace a návrh systému EPS včetně všech komponentů nezbytných pro jeho správné fungování.  

 

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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Požárně bezpečnostní řešení posuzované stavby splňuje zadání a bylo zpracováno v rozsahu pro stavební povolení  
(v souladu s § 41 vyhlášky 246/2001 Sb.).  
 
Výhrady: 
Textová část: 

- PBŘ neuvádí, z jakého důvodu tvoří kotelna samostatný požární úsek a z jakého důvodu je zatříděna jako kotelna  
III. kategorie ve smyslu ČSN 07 0703 (není zmíněn jmenovitý výkon kotle nebo součet jmenovitých výkonů kotlů). 

- PBŘ neuvádí požadavky na koordinaci uzavírání aktivního a pasivního křídla dvoukřídlových dveří, opatřených 
samouzavíracím zařízením  

- PBŘ neuvádí, ve kterých požárních úsecích se nepovoluje použití výrobků, které při požáru (při požární zkoušce 
ČSN 73 0865) jako hořící odpadávají (např. požární úsek P1.1/N2) v souladu s čl. 8.8.2 ČSN 73 0802.  

- PBŘ v kapitole f.4 nepřesně uvádí, že nejsou dle čl. 8.14 kladeny požadavky na index šíření plamene po povrchu 
vnitřních stěn a stropů. Požární úsek P1.1/N2 je větší než 500 m2, v některých místnostech požárního úseku 
připadají 2 m2 na osobu v souladu s ČSN 73 0818 a v průměru na celý požární úsek připadá 4,49 m2 na osobu. 
Požární úsek spadá do skupiny U2 dle čl. 8.14.4 ČSN 73 0802.  

- PBŘ v kapitole i.1 nepřesně uvádí, že v případě nesplnění podmínek podzemního hydrantu bude vypracována 
dokumentace zdolávání požáru a proveden hydraulický výpočet. V souladu s 5.6 ČSN 73 0873 se v případě 
nesplnění podmínek podzemního hydrantu zpracovává analýza zdolávání požáru společně s hydraulickým 
výpočtem. Dokumentace zdolávání požáru je dokument sloužící k jiným účelům.  

Výkresová část:  
- Počet osob evakuovaných z požárního úseku P1.02/N1 neodpovídá textové části.  
- Obslužné pole požární ochrany není schematicky vyznačeno v situačním výkresu  
- Chybí označení dveří opatřených zámkem s panikovou funkcí  

 

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

Řešení je standardní a odpovídá postupu dle norem požárního kodexu v ČR. PBŘ je zpracováno v podrobné struktuře dle 
vyhlášky o požární prevenci. 
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Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor používal relevantní a aktuální zdroje a používal správně citační zásady. Doporučuji v seznamu podkladů neuvádět 
konkrétní data vydání jednotlivých norem, ale pod seznam podkladů uvést do poznámky: „použité podklady jsou v 
posledním platném znění“. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Hodnocená část práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni. Jedná o technickou zprávu, tj. jazyková stránka a 
srozumitelnost není hodnocena. Výkresová část je přehledná, z hlediska legend a popisků dostatečně podrobná, texty až 
na výjimky dobře čitelné. 

 

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 používal relevantní a aktuální zdroje a používal správně citační zásady.  

 

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. 
- 

 

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. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Otázky:  
 
1) V objektu je navrženo nouzové osvětlení (NO) s integrovaným záložním zdrojem elektrické energie (UPS). 

Vysvětlete rozdíl mezi NO s centrálním a integrovaným UPS. Pro každou variantu jmenujte jednu výhodu a 
jednu nevýhodu tohoto řešení.  

2) Kdy lze navrhnout elektrickou požární signalizaci (EPS) bez zařízení dálkového přenosu (ZDP)? Jaký je rozdíl 
ve vyhlášení poplachu pomocí EPS mezi EPS se ZDP a EPS bez ZDP? 

3) Které dveře v objektu by v souladu s 5.5.8 ČSN 73 0802 měly být vybaveny zařízením pro koordinaci 
uzavírání aktivního a pasivního křídla?  

 
 
 
 
 
 
Datum: 8.6.2021        Podpis: 


