
VŠB -  Technická univerzita Ostrava, Fakulta  bezpečnostního inženýrství  

katedra : Katedra požární ochrany akademický rok : 2012/2013 

jméno oponenta : Ing. Tereza Česelská, Ph.D. 

zaměstnavatel oponenta: Katedra požární ochrany, Fakulta bezpečnostního                                                                   
                                           inženýrství, VŠB- TU Ostrava 

 

 

 

HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  - 

Téma bakalářské práce :  Tepelně izolační materiály v obvodových pláštích stavebních 
objektů 

      

      

Jméno a příjmení : Viktor Vojtěch 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
Cílem bakalářské práce bylo sestavení přehledu a hodnocení současného stavu požadavků 
vztahujících se k uplatňování tepelně izolačních materiálů v obvodových pláštích budov 
v návaznosti na požární bezpečnost staveb. Práce svým obsahem odpovídá zadání. 
 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
Jednotlivé kapitoly práce na sebe logicky navazují. Struktura bakalářské práce odpovídá 
zadání. 
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
V úvodu bakalářské práce student popisuje vývoj požadavků na obvodové pláště objektů a 
požadavky požární bezpečnosti na zateplovací systémy z pohledu projekční normy ČSN 73 
0810. 
V další části práce jsou popsány využívané tepelně izolační materiály, jejich skladby, výhody 
a nevýhody jednotlivých systémů.  
Kapitola 6 bakalářské práce uvádí základní vlastnosti sledované pro jednotlivé tepelně 
izolační materiály, jejich obecný popis a konkrétní hodnoty pro jednotlivé materiály. V závěru 
práce jsou představeny zkušební metody pro testování tepelně izolačních materiálů z pohledu 
požární bezpečnosti. Současný stav požadavků na zateplovací systémy z pohledu požární 
bezpečnosti je bakalantem zhodnocen jako dostatečný, avšak požadavky jsou v projekční 
normě prezentovány nesrozumitelně. 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
V kapitole 4 bakalářské práce nejsou zapracovány požadavky na zateplovací systémy 
stanovené změnou normy ČSN 73 0810 Z1 (květen 2012), přičemž o daných požadavcích se 
student zmiňuje v závěru práce. Nepřehledné a složité uspořádání požadavků na zateplovací 
systémy z hlediska požární bezpečnosti bylo vhodné představit uceleně zejména s grafickým 
znázorněním. Takto bylo možné provést návrh části normy, která by přehledně a jednoznačně 
stanovila požadavky požární bezpečnosti pro dodatečné zateplovací systémy, ale také pro 
zateplovací systémy novostaveb. 
V bakalářské práci jsou představeny přírodní tepelně izolační materiály. V rámci práce bylo 
vhodné zhodnotit využití těchto materiálů z pohledu požární bezpečnosti. 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
V bakalářské práci jsou uvedeny požáry zateplených fasád z let 2008-2011 dokumentující 
nutnost řešení požární bezpečnost zateplovacích systémů. Student ve své práci konstatuje, že 
požadavky jsou dostatečné, ale jejich interpretace v projekční normě ČSN 73 0810 a ČSN 73 
0810 Z1 je nepřehledná. Návrh na vhodnou interpretaci požadavků však proveden nebyl. 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
Literatura a studijní materiály obsáhly řešenou problematiku. V oblasti požární bezpečnosti 
staveb byly zanedbány požadavky projekčních normy ČSN 73 0810 změna Z1 Požární 
bezpečnost staveb – Společná ustanovení (květen 2012). 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
Bakalářská práce je napsána srozumitelně, po formální stránce odpovídá požadavkům 
pro zpracování bakalářské práce. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
Viz. bod 5. 
 
9. Připomínky a otázky k obhajobě. 
Lze využít slámu pro dodatečné zateplení stávajícího rodinného domu z pohledu požární 
bezpečnosti? 
 
10.Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
         
     velmi dobře 
 
 
 
 V Ostravě   dne 12.5.2013   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


