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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  - 

Téma bakalářské práce :  Vliv toxicity kouře pro potřeby návrhu objektové evakuace 

      

      

Jméno a příjmení : Zahálková Tereza 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Cílem bakalářské práce bylo stanovit doporučení pro hodnocení vlivu toxicity kouřových 

plynů v průběhu rozvoje požáru pro potřeby stanovení úrovně bezpečnosti osob nacházejících 

se v požárem zasaženém prostoru objektu. Ze závěru práce však doporučení nevyplývají.  

 

 

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, až na připomínky uvedené v bodu 1 posudku. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

 

V úvodu bakalářské práce studentka popisuje produkty hoření, sloučeniny, které jsou 

obsaženy ve zplodinách hoření. V další části práce jsou popsány faktory ovlivňující evakuaci 

osob. Práce uvádí vzorce pro výpočet jednotlivých frakčních efektivních dávek, na základ 

kterých je stanovena toxicita.  

Pro vybraný prostor byla provedena simulace evakuace prostor za pomocí softwaru FDS – 

Evac.  Simulace byla provedena pro prostor tanečního sálu, kdy byly vytvořeny dva scénáře.  



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

Práce nepřináší doporučení pro hodnocení vlivu toxicity kouřových plynů. Pro simulaci nebyl 

zvolen vhodný model řešeného prostoru. Názornější by byl příklad shromažďovacího prostoru 

s více únikovými východy a vyšším počtem osob, tak aby mohly být zohledněny aspekty, 

které byly popsány v kapitole 7 bakalářské práce.  

Zajímavé by bylo porovnání výsledných hodnot FED získaných výpočtem pomocí vzorce 

a hodnot získaných simulací.  

 

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? 

 

Literatura a studijní materiály obsáhly řešenou problematiku.  

 

 

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)? 

 

Bakalářská práce je využitelná v oblasti řešení požární bezpečnosti objektů, zejména 

shromažďovacích prostor. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

Považujete hodnocení vlivu zplodin hoření na evakuaci osob, které je uvedeno v kodexu 

norem ČSN 73 08xx, za dostačující? 

 

10. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

 

dobře 

      

 

 

 

 V Ostravě   dne 13.5.2016   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


