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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Cíl diplomové práce a charakteristika, která je dále rozvádí, jsou v práci řešeny a splněny.
Text diplomové práce včetně příloh neodbihá od zadaného tématu a věnuje se
problematice. Celkově diplomová práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Jednotlivé části diplomové práce na sebe logicky navazují a jejich přechod je plynulý,
když to neni ze zkrácené struktury celé práce - obsahu - na první pohled zřejmé.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Téma diplomové práce se zabývá problematikou, která bude vždy aktuální. Je zřejmá
typová rozdílnost kulturních zařízení a tudíž z pohledu evakuace v případě požáru výskyt
řady odlišných problémů. Diplomová práce se snaží na některé z nich upozornit a řešit je.
Důraz je v ní kladen na obecné faktory negativně ovlivňující průběh evakuace osob, její
dobu a na porušení zásad požární bezpečnosti v objektech během jejich činnosti.
Výsledky uvedené v diplomové práci se neopiraji jen o vztahy uvedené v českých
technických normách, ale vycházejí i z modelovacího softwaru Pathfinder a praktických
zkoušek v reálném prostředí. Volené téma, přístup k provedení a celkový výstup diplomové
práce hodnotím kladně.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Žádné



5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Za poznatky lze považovat např. závislost intenzity tepelného toku v závislosti na čase při
účinku tepelného toku nad 10 kW m-2 (viz obrázek Č. 9, který se v diplomové práci odvolává
na rovnici č. 2), optimalizaci počtu východů na únikovych cestách v závislosti na jejich
šířkách pomocí modelovacího softwaru, vzájemné grafické porovnání rychlostí pohybu
proudů osob a jednotlivých osob mezi vztahy uvedenými v ČSN, modelovacím softwarem a
reálnou zkouškou, vzájemné porovnání časů úniku osob během evakuace mezi vztahy
uvedenými v ČSN, modelovacím softwarem a reálnou zkouškou, naznačení chyb
v modelovacím softwaru Pathfinder (nedostatečná logická vyhodnocení programu při
volbě cesty úniku), zachycení porušení legislativních a normativních předpisů ve
vybraných kulturních zařízení fotografiemi a jejich rozbor. Domnívám se ale, že diplomová
práce zásadní nové poznatky nepiináši.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
V diplomové práci bylo nejvíce využíváno legislativních předpisů a českých technických
norem, dále pak studijních skript Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. Mezi
další významné prameny patří SFPE handbook offire protection engineering, Det Norske
Veritas (odkaz na zdroj č. 21) a Health and Safety Executive (odkaz na zdroj č. 26).
Nejčastěji používané studijní prameny shledávám důvěryhodnými a jejich volbu hodnotím
kladně.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Po formální stránce jsem s diplomovou prací spokojen.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Snímky zachycující porušení požární bezpečnosti ve vybraných kulturních zařízeních lze
demonstrovat např. ve výuce nebo na školeních.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
1) Který z faktorů komplikující průběh evakuace bude pro evakuované osoby
nejnepříznivější a proč?
2) Který právní nebo normativní předpis umožňuje návrh parametrů shromažďovacích
prostor a dimenzování únikových cest na základě výsledků získaných modelovacím
softwarem? Mohou z dimenzování pomocí modelovacích softwarů vyplývat nějaká
negativa popřípadě omezení? Pokud ano, která to jsou?

10. Práci hodnotím:
Výborně

V Českém Krumlově dne 13.5.2013
Podpis oponenta

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


