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Téma bakalářské práce:  Nedostatky v požární bezpečnosti bytových domů      
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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? 

    Základní členění bakalářské práce odpovídá zadání. V podrobnějším členění bylo možno 

nedostatky rozdělit podle vad bytových domů poplatných úrovni požárních předpisů platných 

v době schválení projektů, při změnách staveb a vad vzniklých užíváním staveb.  

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

Práce sice splňuje zadání, ale je zatížena řadou nepřesností, které bohužel snižují úroveň práce 

– viz další část posudku. Přínosem je shrnutí doporučení pro odstranění nejčastějších vad a 

nedostatků. 

 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Str. 3 Kap.1 Definice rodinného domu je v rozporu s ČSN 73 4301 Obytné budovy a s ČSN 

73 0833 PBS. Budovy pro bydlení a ubytování.  

Str. 8, část 2.1, odst.1. – chybí podstatná ČSN 73 0833.  

Str. 10 Obr. 2 - chybí ČSN 73 0810, ČSN 73 0848 a ČSN 73 0895. 

Str. 14 Požárně bezpečnostní zařízení v BD – chybí autonomní požární signalizace. 

Str. 19 poslední odstavec. – Vnitřní nosné bytové příčky nezajišťují stabilitu objektu? (ČSN 

73 0802, Tab. 12, pol.7?). Pro nosné konstrukce (i ztužující stěny) má být použita pol. 5. 

uvedené tabulky. Str. 10 Obr. 2 - chybí zařazení ČSN 73 0810, ČSN 73 0848 a ČSN 73 0895 

Str. 34 znění „Elektrické rozvaděče musí být požárně odděleny v chráněné únikové cestě (tj 

v objektech o sedmi a více NP)“  - CHÚC musí být navržena i v objektech o 5NP. 



Str.43 Pro čištění a kontrolu komínů neplatí vyhláška č. 11/1981 Sb. 

Str. 46 Balkony, lodžie. Problém zasklívání sklem platí až při výšce objektu nad 12 m. 

 

 

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? 

    Studijní prameny jsou vybrány - kromě stavebního zákona a zákona o požární ochraně, 

jejich navazujících předpisů a norem řady ČSN 73 08xx - především z internetových zdrojů. 

Výběr mohl být širší, lépe vystihující problematiku bakalářské práce (proč zdroj [8]?).      

 

 

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

    Jazyková stránka je na dobré úrovni. V práci se však vyskytují některé formální chyby: 

překlepy, nepřesná citace norem např. má být ČSN 73 0821 ed.2, zdroj [16] a [25] je 

tentýž. Nepřesně jsou uváděni autoři zdrojů. U zákonů, vyhlášek a norem není jasné, ke 

kterému datu platnosti se v textu vztahují. Str. 15 dole – má být -součinitel c3. aj. 
Některé překlepy však zhoršují čtivost textu a někdy mění smysl (např. vzlínání vlhkosti 

z podlaží, ventilační výtah aj.).  

 

 

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

   Možnost upravit jako pomůcku pro SVJ nebo stavební bytová družstva. 

 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

1) Jak se týká ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb: březen 

2011+Z1:7/2011+ Z2:2/2013 tématu bakalářské práce? Není uvedená ve zdrojích.  

 

2) Objasněte možnosti náhrad stávajících bytových jader a instalačních šachet panelových 

domů z pohledu požární bezpečnosti. 

 

3) Upřesněte zařazování bytových domů do kategorií požárního nebezpečí a z toho 

plynoucí povinnosti společenství vlastníků jednotek (SVJ). 

 

 

10.Práci hodnotím:  

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

         

     dobře 

 

 

 

  Dne 24.5.2019        

     Podpis oponenta 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


