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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:   

Téma bakalářské práce:  Způsoby sanace konstrukcí a vybavení interiéru po požárech 

      

      

Jméno a příjmení: Jakub Marák 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

     

Bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání. Cílem práce bylo provést souhrn a zhodnocení 

technologických postupů a metod užívaných pro odstranění poškození stavebních konstrukcí a 

vybavení stavebních objektů po požárech. Zhodnocení však mohlo být provedeno výrazně 

lépe, v této části práce splňuje zadání pouze částečně.  

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Bakalářská práce je členěna do kapitol, které na sebe logicky navazují. Jednotlivé kapitoly, 

zejména první tři, které se věnují chování stavebních konstrukcí při působení požáru, mohly 

být zpracovány precizněji.  

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    

Bakalářská práce se zabývá způsoby sanace konstrukcí a interiérů po požáru. Je rozdělena do 

čtyř logických částí. V první části je popsáno chování stavebních konstrukcí při požáru, jejich 

následná poškození a možná obnova. Další část práce se zabývá zplodinami hoření a jejich 

působením na materiály. Stěžejní část práce popisuje způsoby sanace po požáru. V závěru 

práce je zmínka o bezpečnosti práce při sanačních pracích.  

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Kapitola 4 je velmi obecná a v některých místech neodpovídá teoretickému základu. Např. 

Tabulka 2 Rozdělení zplodin hoření vznikajících při požáru.  V textu se vyskytuje spousta 

terminologických chyb.  

 

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? 

 

Výběr studijních pramenů je z větší části omezen jen na domácí zdroje. Student mohl provést 

rešerši zahraničních materiálů.   

 

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

 

Po formální stránce se v práci vyskytuje celá řada gramatických chyb, nesprávná stavba vět 

apod. 

 

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

 

Jedná se o souhrn metod a postupů pro sanaci konstrukcí po požáru.  

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

V kapitole 4 rozděluje student zplodiny hoření na kouř a dým. Jaký je v tom rozdíl?  

 

10. Práci hodnotím:  

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

  

 dobře 

      

 

 

 

 V Ostravě   dne 18. 5. 2018   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


