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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:   

Téma bakalářské práce:  Přístup České a Slovenské republiky při prokazování požární 

bezpečnosti nevýrobních objektů 

      

      

Jméno a příjmení: Štěpán Ryšánek 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

     

Bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

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

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    

Předložená bakalářská práce je přehledná a jak již bylo výše uvedeno, kapitoly na sebe logicky 

navazují. První tři kapitoly se věnují problematice v obecné rovině. Čtvrtá kapitola porovnává 

přístup České a Slovenské republiky k projektování požární bezpečnosti staveb. V páté 

kapitole je rozebrána studie Domu pro seniory s pečovatelskou službou z pohledu obou zemí 

v oblasti požární bezpečnosti staveb. Z práce je zřejmé, že autor má nejen teoretické, ale také 

praktické zkušenosti z dané oblasti.  

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Vyhláška 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru byla novelizovaná vyhláškou č. 221/2014 Sb. Tato situace není nikde 

v práci zohledněna.  

V kapitole 3.1 jsou špatně zařazeny vyhlášky mezi zákonné předpisy. Vyhláška je podzákonný 

právní předpis.  

V obecné části jsou popsány některé postupy, které se ve své podstatě takovýmto způsobem 

provádí, avšak procesně tento postup není správný. Např. v kap. 3.5. je uvedeno: „ To 

znamená, že jak normy ČSN, tak normy STN jsou nezávazné, ale jen do doby, než na ně 

odkazuje zákon nebo vyhláška ministerstva vnitra. Vyhláška je podzákonný předpis, proto 

nemůže stanovovat zákonné povinnosti.  

 

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

 

Bakalářská práce nepřináší nové poznatky, ale jedná se o přehledný výčet přístupů dvou zemí.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Výběr studijních pramenů odpovídá zadanému tématu bakalářské práce.  

 

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

 

V práci se vykytuje několik překlepů, které však nemají vliv na kvalitu práce.  

 

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

 

Jedná se o zhodnocení dvou přístupů ke stejné problematice. Nepředpokládám další 

významné využití. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

Nemám 

 

10. Práci hodnotím:  

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

   výborně 

      

 

 

 

 V Ostravě   dne 18. 5. 2018   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


