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1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Autorka diplomové práce respektovala stanovené zadání a ve své práci zcela naplnila
vymezený cíl.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou prací z hlediska struktury a návaznosti
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?

Struktura diplomové práce a návaznosti dílčích částí byly zvoleny s ohledem na obsah
řešené problematiky, práce je ucelená a přehledná.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Diplomová práce měla za cíl provést zejména určitý průřez a seznámení zájemců ze
strany odborné veřejnosti se základním stávajícím systémem aplikací dřevo staveb
zejména s ohledem na platné požadavky požární bezpečnosti. S tím úzce souvisí
provedení přehledu klasifikací dřevěných prvků pohledem současně platných požadavků
norem a technických předpisů, provedení souhrnu dalších požárně bezpečnostních
požadavků, které mají velice úzkou vazbu na projektování dřevostaveb a s tím související
posuzování požární odolnosti jednotlivých dřevěných prvků a posouzení možností
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zajistí co nejvyšší možnou úroveň požární bezpečnosti a to s ohledem na prave se
rozšiřující četnost aplikací dřevěných prvků v konstrukcích různých staveb. V neposlední
řadě byla provedena podrobněji analýza problematiky posouzení odstupových vzdáleností
u objektů s výraznou převahou a zakomponováním dřevěných prvků do stavební
koncepce staveb.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

5. Zda, a ve kterých částech, přináší diplomová práce nové poznatky?

Práce přehledně dokumentuje současný stav technických předpisů zabývajících se
problematikou požární bezpečnosti dřevostaveb na území ČR. Na tuto práci doporučuji
do budoucna navázat s tím, že jako další krok do zpracovaného přehledu a systémů
předpisů, které se týkají problematiky požární bezpečnosti, bude vhodné zapracovat, resp.
práci rozšířit o předpisy zahraniční a srovnat četnost a charakter realizace dřevo staveb
v ČR a v zahraničí, porovnání požárně bezpečnostních požadavků, aplikování systémů
požárně bezpečnostních zařízení apod. Jak je avizováno v úvodu práce, a to je třeba
rozhodně zdůraznit, tento souhrn materiálů a poznatků může sloužit jako základní přehled
a stanovení směru pro hlubší možnost studia problematiky požární bezpečnosti
dřevostaveb. Tento základní souhrn je nutný s ohledem, zejména, na skutečnost, že
četnost aplikací dřevěných prvků ve stavbách zejména občanské vybavenosti má do
budoucna stoupající tendenci a je tedy nutno se detailněji problematikou požární
bezpečnosti dřevěných prvků v rámci těchto konkrétních aplikací hlouběji zabývat.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Použité studijní prameny odpovídají zadanému tématu a pro potřeby práce se jeví jak
vhodné.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):

Posuzovanou praci Je možno hodnotit po jazykové stránce i po stránce formálního
zpracování kladně, celkově je tedy možno formální a jazykovou úpravu hodnotit jako
velmi dobrou.



8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?

Práce svým uceleným přehledem technických předpisů umoznuje snadnější orientaci
v poměrně rozsáhlé legislativě, která danou problematiku provází. Vhodným výběrem a
následným zveřejněním (např. v Odborném časopise požární ochrany, integrovaného
záchranného systému a ochrany obyvatelstva 112) může poskytnou široké technické
veřejnosti aktuální informace o stavu právní a technické základny související s aplikací
dřevěných prvků v různých typech staveb. Posuzovaná diplomová práce je určitým
přínosem v tom, že dává minimální základní přehled k problematice dřevostaveb
pohledem požadavků na požární bezpečnost a definuje poměrně přehledně odkazy na
podrobnější literaturu. Je ji možno pojmout jako odrazový můstek pro zájemce o hlubší
studium této problematiky (projektanti PO, příslušníci oddělení prevence HZS apod.).

9. Práci hodnotím: (možnosti - výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

Výborně.
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