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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  - 

Téma bakalářské práce:  Podmínky požární bezpečnosti sakrálních staveb 

      

Jméno a příjmení: Tomáš Svozil 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Cílem práce bylo stanovit zásady požární ochrany při akcích hromadného charakteru konajících 

se v sakrálních objektech.  Bakalářská práce obsahuje základní zásady požární ochrany při 

akcích hromadného charakteru, tyto však nejsou komplexní a ucelené.  I přes značné výhrady 

lze konstatovat, že bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání.  

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

Struktura bakalářské práce je logická a kapitoly na sebe vzájemně navazují. V prvních třech 

kapitolách jsou popsány sakrální stavby z hlediska stavebních slohů a druhů sakrálních staveb. 

Další kapitola se věnuje obecně římskokatolické církvi a jejímu uspořádání v České republice. 

V této části práce je i náznak řešení požární bezpečnosti v jednotlivých diecézích. V páté 

kapitole je uveden velmi hrubý přehled požárů sakrálních staveb na území České republiky 

v letech 1997 – 2016. Poslední tři kapitoly bakalářské práce se věnují hodnocení požární 

bezpečnosti v sakrálních stavbách s ohledem na přítomnost velkého počtu osob.   

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

Předložená bakalářská práce se velkou měrou věnuje obecnému dělení církevních staveb 

z různých pohledů, oproti tomu samotné vyhodnocení požární bezpečnosti zůstává v pozadí. 

Např. v kapitole 4 je naznačen prováděný průzkum v jednotlivých diecézích. V žádné části 

práce však není uveden postup, cíl ani celkové zhodnocení tohoto průzkumu. Student pouze 

místy konstatuje nesouvislá fakta jako např. na str. 22 v kap. 4.1.1 „Elektrické požární 

signalizace zde nejsou řešeny, protože by to porušilo památkový zákon“.  

Kapitola 5 se zabývá statistikou požárů církevních objektů. Student zde na základě velmi 

jednoduchého grafu konstatuje, že i u církevních staveb vnikají požáry. Tato oblast měla být 



více rozpracována, student zde mohl např. podrobněji rozebrat příčiny požárů. Obdobná 

situace je i v dalších kapitolách práce, kde je sice uveden nástin řešení požární ochrany při 

shromažďování většího počtu osob, avšak ani zde není problematika dořešena a dotažena tak, 

jak by se dalo u bakalářské práce předpokládat.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Student v kap. 6 konstatuje: „Na území České republiky se vyskytují sakrální stavby, které 

s ohledem na rozsáhlost, jsou kapacitně schopny pojmout větší počet osob. Provozovaná 

činnost tak naplňuje ustanovení §4 odstavec 2 písmena h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně ve znění pozdějších předpisů“. Toto začlenění však není správné. Pokud v objektu 

dochází ke shromažďování osob je tato činnost začleněna jako činnost se zvýšeným požárním 

nebezpečím také dle §4 odstavec 2 písm. j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve 

znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 18 písm. g) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární 

prevenci ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb. Jedná se tedy o činnosti, u kterých nejsou běžné 

podmínky pro zásah. Proto opakované konstatování, že kostel, který je schopen pojmout až 

600 osob, je jednoduchou stavbou, pro kterou není zapotřebí zpracovávat evakuační plán a 

dokumentaci zdolávání požáru není správné.  

 

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? 

V práci nebyla využita doporučená literatura Guideline NO. 30:2013. F. Managing Fire 

Protection of Historic Buildings. 

 

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

V bakalářské práci se vyskytuje celá řada gramatických chyb.  

 

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

Bakalářskou práci v této podobě nelze v praxi využít.  

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Uděláte něco pro to, aby byl v kostele sv. Filipa a Jakuba zajištěn bezpečný únik osob?  

 

10. Práci hodnotím:  

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

    

dobře 

      

 

 

 V Ostravě   dne 20. 5. 2019   

     Podpis oponenta 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


