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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: 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 požáry v hromadných garážích, problematiku 
požárů automobilů na alternativní paliva, a změny v automobilovém průmyslu ke kterým došlo (změny velikostí 
automobilů, použitých materiálů atd.). V další navazující teoretické části bylo zadáno provést rešerši využití stabilních 
hasicích zařízení (SHZ) v garážích. 
V rámci praktické části bylo zadáno vytvořit počítačový model a citlivostní analýzu požáru osobního automobilu ve zvolené 
části hromadné garáže včetně aktivace SHZ. K tvorbě počítačového modelu měl být použit program Fire Dynamics 
Simulator (FDS). 
Zadání hodnotím jako náročnější kvůli nutnosti se podrobně seznámit s programem FDS, a kvůli problematické dostupnosti 
některých dat, nutných pro tvorbu modelu.  
 

 
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. Byla provedena podrobná rešerše, a vytvořeny počítačové simulace, kde byly 
řešeny 3 otázky mající vliv na rychlost odezvy tepelné pojistky sprinklerové hlavice umístěné v garáži. Řešené otázky byly 
zaměřeny na: 1) vliv světlé výšky garáže, 2) vliv částečného uzavření prostoru (vytvoření kouřové sekce), 3) vliv různých 
křivek požáru. Všechny výsledky ze simulací byly vyhodnoceny a výsledky okomentovány. 
 

 
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 pečlivě a zodpovědně od počátku. Práci konzultovala téměř každý 
týden a na konzultace chodila připravena a kreativně řešila problémy s kterými se setkala. Studentka je schopna 
samostatné tvůrčí práce a samostatného a iniciativního myšlení. 
 

 
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. V rámci rešerše je přehledně zpracována problematika nedávných 
požárů v hromadných garážích, problematiku požárů automobilů na alternativní paliva a jejich specifika, a problematika 
změn ve velikostech automobilů a v nich použitých materiálů, ke kterým v posledních letech došlo. Například je poukázáno 
na to, že se mnohem více používá plastů, které výrazně ovlivňují průběh požáru a zakouření prostoru. Také je zde řešeno, 
že poslední generace automobilů mají větší rozměry, což může například ovlivnit přenos požáru mezi zaparkovanými 
automobily v hromadné garáži. V rámci praktické části byly vytvořeny počítačové simulace zaměřené na 3 řešené otázky, 
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které mohou ovlivnit rychlost reakce sprinklerových hlavic. K 1. otázce řešící vliv výšky garáže byly řešeny 4 modely 
s různou světlou výškou garáže, k 2. otázce zaměřující se na vlivu částečného uzavření prostoru bylo vytvořeno 5 modelů 
s různou výškou kouřové zábrany a k 3. otázce zaměřující se na vliv různých křivek požáru bylo vytvořeno 6 modelů pro 6 
typů automobilů. Výsledky získané ze všech simulací byly přehledně zpracovány do tabulek a okomentovány. 
 

 
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 řešená témata jsou zpracována 
čtivě. V práci je minimum gramatických chyb. 

 
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 především se zahraniční literaturou. Převzaté obrázky jsou označeny původním 
zdrojem. 

 
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.  
 
Předložená diplomové práce naplnila cíle, které byly uvedeny v zadání a ve specifikaci zadání diplomové práce.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 31.1.2022     Podpis:    Ing. Pavla Pechová, Ph.D. 


