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 Posúdenie požiarnej bezpečnosti budovy základnej školy 
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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Bakalárska práca v plnom rozsahu naplnila ciele práce podľa zadania. 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Práca je spracovaná prehľadne v uzatvorených samostatných celkoch, ktoré na seba 

z hľadiska postupnosti plynule naväzujú a navzájom sa dopĺňajú. Navrhnuté opatrenia 

vychádzajú z praktických cvičení a požiadaviek právnych predpisov a technických 

špecifikácií. 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Práca je prehľadná, obsahovo naplnená s posúdením reálnych situácii a podnetov na 

vylepšenie protipožiarnej bezpečnosti stavby a tým aj zvýšenú ochranu žiakov školy. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby by mohlo ponúknuť viac alternatívnych riešení, 

z ktorých by si vedenie školy vybralo z ich názoru najvhodnejšiu možnosť pre školu. 

 

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

    Práca vyskúšala skutočné možnosti cezhraničnej spolupráce pri cvičení a tým aj naplnenie 

reálnej možnosti výmeny hasičských jednotiek podľa ich technického vybavenia, 

personálneho obsadenia a časového dosahu pri skutočných mimoriadnych udalostiach. 



6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Študen zvolil vhodné zdroje informácií a podkladov pre relevantné dôkazy skutočného 

a plánovaného zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti zvolenej stavby. Aktívne využíva aj 

poznatky zo zahraničia. 

 

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

    Práca je vhodne rozdelená do ucelených častí podľa špecifických oblastí posudzovania 

budovy základnej školy z hľadiska ochrany pred požiarmi. V niektorých prípadoch používa 

nesprávnu odbornú terminológiu (aj keď píše prácu v slovenčine a podľa slovenských 

právnych noriem, sú použité české pojmy a naopak pri použití českých právnych predpisov 

používa slovenské pojmy). Grafické prílohy sú prehľadné a vhodnou farebnosťou. 

 

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

    Práca prináša praktické riešenia na zvýšenie protipožiarnej bezpečnosti riešenej stavby. 

Podľa realizovaných cvičení a návrhov vyplývajúcich z práce je možná ich skutočná realizácia 

v praxi, čo dokazuje aj záujem vedenia riešenej školy o ich naplnenie podľa finančných 

možností alebo zmeny organizačných opatrení. 

Práca prináša návrhy na zlepšenie akcieschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce, ako 

aj požiadavky na zlepšenie technického vybavenia a personálneho obsadenia hasičskej 

jednotky. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

a) Bola by pozvaná k spolupráci pri zásahu hasičská jednotka z Poľska aj v reálnych 

podmienkach požiaru? 

b) Prečo bola pri návrhu opatrení z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre 

bezpečnú evakuáciu školy navrhnutá chránená úniková cesta typu A? Nepostačovalo by 

navrhnúť a zrealizovať čiastočne chránenú únikovú cestu? 

c)  Akým spôsobom je riadená evakuácia všetkých žiakov aj učiteľov zo školy v prípade 

iných mimoriadnych udalostí okrem požiaru? 

 

10. Práci hodnotím:  

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

 

   Veľmi dobre 

      

 

 

 

 V  Žiline   dne 12.mája 2017  v.r. Ing. Gabriela Juhásová 

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


