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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne: - 

Téma bakalářské práce :  Potrubní pošta z pohledu požární bezpečnosti 

      

      

Jméno a příjmení : Jakub Matušinský

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
  
Hodnocená práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Práce popisuje systém potrubní pošty, 
stanovuje současně platné požadavky požární bezpečnosti aplikovatelné na systém potrubní 
pošty a popisuje některá specifika těchto požadavků v objektech zdravotnických zařízeních. 
 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
 

Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Struktura práce koresponduje se zadáním 
práce. 

 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
     
Práce se v úvodní části zabývá historií, užitím systémů potrubní pošty. V další části práce 
popisuje princip funkce a hlavní funkční komponenty potrubní pošty. Následně práce 
předkládá výčet požadavků požární bezpečnosti staveb aplikovatelné na systémy potrubní 
pošty, které jsou v jednotlivých českých technických normách pro oblast požární bezpečnosti 
staveb – pro vzduchotechnická zařízení, výrobních objektů a objektů zdravotnických zařízení. 
Práce se dále s určitou mírou podrobností blíže zabývá požadavky požární bezpečnosti u 
objektů zdravotnických zařízení. 
V této souvislosti v závěru konstatuje, že neexistuje předpis, který by tyto požadavky 
soustředil a vyjadřuje názor, že by takový předpis mohl vzniknout.  



 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
 
Hodnocená práce popisuje použití systému potrubní pošty v objektech hypermarketů, ale 
autor se dále v práci nezabývá konkrétními podmínkami požární bezpečnosti pro specifické 
prostory vnitřních shromažďovacích prostorů. Jako podpora autorových závěrů měly být 
v práci uvedeny některé konkrétnosti, zohledňující specifika systému potrubní pošty 
v konfrontaci s požadavky požární bezpečnosti. 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
    
Hodnocená práce rekapituluje známé skutečnosti a zohledňuje specifika systému potrubní 
pošty. Nové poznatky nepřináší. 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
  Použitá literatura i ostatní podklady jsou využity vhodným způsobem. 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    
Hodnocená práce je po formální stránce vyhovující. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
 
Hodnocená práce poskytuje základní informace ve vztahu k zadanému tématu a její využití je 
tímto limitováno. 
 
9. Připomínky a otázky k obhajobě. 
 
Které konkrétní požadavky požární bezpečnosti by se měly, podle Vašeho závěru v práci, 
objevit v normě na systémy potrubní pošty?  
Měla by to být samostatná norma začleněná do kodexu ČSN řady 73 08XX? 
 
10. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
         
Předloženou práci hodnotím velmi dobře. 
      

          
 V Liberci   dne 18.5.20018   
     Podpis oponenta 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


