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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  - 

Téma bakalářské práce :  Problematika požární bezpečnosti staveb skladů 

      

      

Jméno a příjmení : Jiří Horáček 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Ano, práce odpovídá zadání v plném rozsahu.  

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     

Bakalářská práce je psána přehledným způsobem, student se při zpracování držel zadání. 

Kapitoly mají jasnou strukturu a vzájemně na sebe navazují. 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

 

Student se ve své práci zabýval principům požární bezpečnosti ve skladovacích objektech. 

Nejprve se věnoval obecným charakteristikám, členěním na požární úseky, hodnocením 

požárního a ekonomického rizika skladů. Dále provedl zhodnocení statistik požárů ve 

skladových prostorách. Hodnocení statistiky považuji za povrchní bez jednoznačných závěrů a 

zcela chybí návaznost této kapitoly na další části práce. Dále se stručně věnoval historii 

projekčních požadavků platných v ČR na skladové objekty od 50. let minulého století. Poté se 

zabýval principy vybavování skladových prostorů požárně bezpečnostními zařízeními. Zde 

uvádí základní projekční požadavky bez hlubších souvislostí. V části věnované stabilním 

hasicím zařízením, jako klíčovým prvkům požárního zabezpečení skladů student vynechal 

podrobnější studium podmínek použití ESFR sprinklerů a jejich projekčních požadavků 

v podmínkách ČR. Zejména by se tato část práce měla věnovat návaznosti podmínek jejich 

použití na podmínky stanovené kmenovými normami požární bezpečnosti staveb. Práce by 

zasluhovala, aby tato část byla pojata v širším měřítku, protože systém sprinklerů ESFR je 



primárně určen pro sklady. V ČR se tento systém také pro ochranu skladů běžně používá. 

Závěrem se student obecně zabývá součinností mezi požárně bezpečnostními zařízeními. 

V této části postrádám důkladnější srovnání konfliktních ustanovení projekčních a 

návrhových norem SHZ. Domnívám se také, že práce absentuje problematiku změny užívání 

stávajících prostor např. výrobního charakteru na sklady, aniž by byly uplatněny požadavky 

současných norem požární bezpečnosti staveb. Tento fenomén se vyskytuje v praxi často a 

nezřídka také končí rozsáhlými požáry. Toto student mohl zjistit při důkladně provedeném 

zkoumání statistických dat.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

Nemám. 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

     

Bakalářská práce nepřináší nové poznatky. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

K výběru studijních pramenů nemám výhrady.   

 

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

 

Práce je psána přehledně, grafická úprava je průměrná. Práce obsahuje minimum původní 

grafiky. 

 

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

 

Nenapadá mne.      

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

Na obr. č. 1 str. 3. Nebylo by praktičtější stanovit ekonomické riziko v jiném pořadí než po 

výpočtu požárního rizika?  

 

Str. 9. první odstavec. Opravdu je nutné, aby požární úseky posuzované pomocí taxativní 

hodnoty ekvivalentní doby trvání požáru byly vždy vybaveny všemi požárně bezpečnostními 

zařízeními?  

 

10. Práci hodnotím:  

 

dobře     

 

 V Ostravě   dne 7.1.2016   

     Podpis oponenta 

 


