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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Diplomová práce (DP) odpovídá zadání v plném rozsahu

2. Jak hodnotíte předloženou DP z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce,
případně jejich úplnost?

DP je vhodně strukturovaná, jednotlivé části na sebe logicky navazují a tvoří ucelený
materiál. Rozsah podkladových materiálů je vyvážený s dalšími částmi DP včetně piiloh.
Pouze by podle mého názoru bylo vhodnější, aby kapitola 14. 4 Revize spalinové cesty byla
součástí např. kapitoly 10. Požadavky na spalinovou cestu, kam by se formálně hodila lépe
a nikoliv do části, která hodnotí právní odpovědnost osob.

3. Základní hodnocení diplomové práce

DP se skládá z několika částí, které na sebe logicky navazují. Vprvní části obsahuje historii,
definice a názvosloví, rozděleni konstrukčních prvků krbů, architektonické rozdělení krbů
a systému teplovzdušnych rozvodů. Dále je DP složena z popisu napojení krbu na komínovou
sestavu, všeobecné požadavky na krby a na spalinovou cestu. Další část obsahuje
nejzásadnějši obsah diplomové práce, a to popis hlavních konstrukčních chyb (vad)
pN realizaci výstavby krbů z hlediska požární bezpečnosti. Poté je uvedena statistika, požárů
způsobených v souvislosti s provozem krbů a krbových kamen. V další části DP je uvedena
kapitola měreni teplot na vicesložkovém komínu, včetně výpočtu, který vyplývá z ČSN EN
15278 1 + A1 . Komíny - Navrhováni, provádění a piejimka komínů - Část 1: Komíny pro
otevrené spotiebiče paliv. Další část DP se zabývá stanovením právní odpovědnosti osob při
vzniku požáru od krbu, kdy je využito názoru několika odborníků z různych pohledů k dané
problematice. DP dále obsahuje závěr a piilohy. Práce je zpracovaná s dostatečnou
odbornou úrovní a může byt považována za přínosnou pro zmapování dané problematiky
v daném rozsahu.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky

V části popisu odpovědnosti osob pii požáru od krbu bych doporučil uvést, že problematika je
velice široká, a že tento "návod" jo vhodné využít jako inspirativní, a že je vždy nutné
zhodnotit každý piipad v souvislostech. V konečné fázi rozhodování, zda byl někdo vinen či
nikoliv v pripadě správního deliktu právnické osoby, nebo podnikající fyzické osoby, nebo
prestupku fyzické osoby, rozhoduje daný správní orgán, popripadě soud, který jediný pak
i může být tím, kdo vyloží dané právní normy.

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

DP zmapovala problematiku požárů vzniklých od krbů a krbových kamen a zhodnotila
nejčastější principy vad, které pakjsou zásadní pro vznik požáru v souvislosti s provozováním
těchto zařízení. Dále popisuje a jistou měrou hodnotí právní aspekty odpovědnosti osob
podílejících se na stavbě (konstrukci), uvedení zarizeni do provozu a jeho následné
provozování. Obecně lze velice pozitivně hodnotit piistup diplomanta k věci, jelikož nepoužil
pouze svou "právní" úvahu nad danou věcí, ale obrátil se na osoby znalé dané problematiky
a následně pak hodnotně popsal právní souvztažnosti. Jednoznačně pozitivně lze hodnotit
vlastní měření, které má vypovídající hodnotu.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Bylo využito dostatečné množství národních studijních pramenů. Pravděpodobně by bylo
vhodné využít také mezinárodních pramenů, napriklad pro porovnání.

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

Po jazykové ani formální stránce nebyly shledány nedostatky, až na velmi drobné maličkosti.
Jednalo se pouze např. o to, že na straně 45 DP v 6. řádku bylo použito nesprávně slovo
"statistiky ř, ale mělo být použité "statisticky ", na straně, 67 DP došlo k překlepu
u obr. Č. 40, který byl získaný z použité literatury Č. 20 nikoliv 2J.

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

DP práce může být využitelná jako jeden z podpůrných zdrojů pro účely výkonu státního
požárního dozoru zjišťováním piičin vzniku požárů, a to zejména pii prověrováni hypotézy
vzniku požáru od pričin v souvislosti sprovozem krbových kamen a krbů. Také by bylo možné
dále rozpracovat právní aspekty s osobami správním vzděláním a DP k tomu využít jako
základní věcný podklad, případně DP využít pro komentovaný výklad popisu právní
problematiky v souvislosti s odpovědností za uvedení a provozování těchto zaiizeni.

9. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

--výborně --

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


