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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stabilní hasicí zařízení v garážích 
Jméno autora: Bc. Anna Vlasáková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov 
Oponent práce: Ing. Tomáš Pavlík 
Pracoviště oponenta práce: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce zahrnuje zejména teoretický rozbor problematiky stabilních hasicích zařízení a požárů osobních 
vozidel v garážích, včetně hodnocení vlivu změn v konstrukci automobilů v posledních desetiletích a vlivu alternativních 
paliv. Praktická část diplomové práce se zaměřuje na vytvoření počítačového modelu požáru osobního automobilu 
v hromadné garáži, v rámci kterého je zkoumán vliv různých parametrů na aktivaci sprinklerů při požáru. Zadání reflektuje 
aktuální potřeby praxe v této oblasti, zejména s ohledem na rozvoj elektromobility. 
 
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. 
Autorka se při zpracování diplomové práce držela zadání a toto splnila jak z hlediska teoretické, tak praktické části. Menší 
výhradu je možné směřovat k části diplomové práce, kterou autorka věnovala popisu jednotlivých druhů stabilních 
hasicích zařízení, ve které absentuje konkrétní posouzení jednotlivých druhů ve vztahu k řešené problematice (jaké jsou 
jejich výhody nebo naopak nevýhody pro aplikaci v případě zajištění požární bezpečnosti garáží; používající se pro 
zajištění požárních úseků garáží všechny v práci zmiňované druhy stabilních hasicích zařízení?).  
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Autorka diplomové práce postupovala při řešení zadání systematicky – provedla teoretický rozbor problematiky jak 
z hlediska stabilních hasicích zařízení, tak z hlediska požárů vozidel v garážích. Získané teoretické znalosti následně 
uplatnila při sestavení modelu části garáže v software Fire Dynamics Simulator (dále jen „FDS“), ve kterém posuzovala vliv 
stavebně technických parametrů (světlá výška garáže, kouřová zábrana) a křivky rozvoje požáru na rychlost aktivace 
sprinklerové hlavice. Postup řešení je v diplomové práci řádně a srozumitelně popsán. 
 
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. 
Práce je na vysoké odborné úrovni. Autorka v ní prokazuje, že dokáže propojit získané teoretické poznatky při sestavení 
modelu v programu FDS. V případě některých rešeršních částí diplomové práce není zcela patrný jejich význam pro 
diplomovou práci jako celek (např. u části popisující jednotlivé druhy stabilního hasicího zařízení, viz výše; v této části by 
bylo vhodný uvést např. dílčí závěr kapitoly). Za velmi kvalitně zpracovanou část diplomové práce oponent považuje část, 
ve které je provedena rešerše závažných požárů garáží a dále část, ve které autorka diplomové práce popisuje vliv pohonu 
vozidla (spalovací motor × elektromobil) na průběh požáru a zejména na rychlost uvolňování tepla. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z hlediska formální a jazykové stránky je diplomová práce na vysoké úrovni. Je zpracována přehledně a čtivě, autorka 
nezacházela do přílišných detailů (případně tyto přesunula do přílohy) a dokázala se vyjadřovat stručně a zároveň jasně. 
Práce je vhodně doplněna nákresy, grafy a tabulkami. 
 
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. 
Autorka čerpá jak z tuzemské, tak i ze zahraniční literatury, přičemž dokázala vyhledat a využít i velmi aktuální zdroje 
(např. k problematice zkušebních požárů elektromobilů). Jednotlivé zdroje jsou v práci řádně citovány. Drobným 
nedostatkem je opomenutí normy ČSN 73 0804 v seznamu použitých podkladů. 
 
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, 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  B - velmi dobře. 
 
Autorka diplomové práce se zabývala problematikou požárů vozidel v garážích a vlivu stabilního hasicího 
zařízení na jejich zabezpečení. Obzvláště ve vztahu ve vztahu k nastupující elektromobilitě se jedná o velmi 
aktuální téma a je proto přínosné, že i v této oblasti diplomová práce v teoretické části shrnuje nové poznatky. 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1. Autorka se v části 3.1.1 diplomové práce věnuje stručně normativním požadavkům na instalaci 
stabilního hasicího zařízení v hromadných garážích podle ČSN 73 0804. V rámci tohoto hodnocení 
ovšem opomíjí některé další případy, kdy musí být požární úsek hromadné garáže vybaven stabilním 
hasicím zařízením. V jakých dalších případech musí být podle ČSN 73 0804 ed. 2 požární úsek hromadné 
garáže vybaven stabilním hasicím zařízením? 
 

2. Zohledňuje ČSN 73 0804 ed. 2 i použití jiných vodních (polo)stabilních hasicích zařízení než jen 
sprinklerového stabilního zařízení podle ČSN EN 12845? Která zařízení to jsou? 
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