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HODNOCENI BAKALARSKE PRACE
obhajoba této diplomové práce se koná dne: -

Téma bakalářské práce: Komínová tělesa - Komíny a kouřovody z hlediska požární
ochrany

Jméno a příjmení: Michal Mejtský

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Ne zcela. V zadání bakalářské práce se v podkapitole "cíl práce" objevuje: "srovnání rozborů
příčin vzniku požáru s platnými předpisy". Domnívám se, že se tento cíl v práci neobjevuje.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?

Struktura práce na úrovni kapitol je navržena správně. Jednotlivé části (kapitoly) tvoří spíše
samostatné celky, což vzhledem k navržené struktuře a zadání není na škodu.

"
V případě podkapitol je situace horší. Jednotlivé podkapitoly jsou seskládány do jisté míry
chaoticky a v některých případech neodpovídají názvům kapitol. Například: kapitola
4.1. Dělení komínových těles a podkapitoly 4.1.1. části komina a 4.1.10. Popis komina ajeho
částí. V těchto podkapitolách k žádnému dělení nedochází. Obdobná situace, kdy jsou
jednotlivé kapitoly sestaveny chaoticky a bez logické návaznosti, je u kapitoly 6.3. České
technické normy. V tomto případě uvádím například podkapitolu 6.3.8 Připomínky
kNV91/2010 Sb., o technických podmínkách požární ochrany při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv. Tato podkapitola nemá v kapitole zabývající se českými
technickými normami své opodstatnění.

3. Základní zhodnocení bakalářská práce:

Viz příloha.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Viz příloha.

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

V práci nejde o nové poznatky, spíše o zhodnocení současného stavu v oblasti řešené
problematiky.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Autor práce se omezil na české právní předpisy, normy a technická pravidla. Bylo by jistě
zajímavé posoudit, jak se na danou problematiku pohlíží v okolních státech. Zkušenosti ze
zahraničí by se daly využít i v případě navrhovaných změn současných předpisů. Domnívám
se, že výčet použité literatury není uveden kompletně. Autor se v textu odvolává na
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, přičemž
v použité literatuře není uvedena. Chybí literatura popisující teoreticky problematiku hoření.

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

Formální a jazyková stránka je na velmi nízké úrovni.

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

Bakalářská práce může posloužit jako výchozí materiál poskytující informace osobám
neznalých dané problematiky.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

Viz příloha.

10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

dobře

Dne 12. 5. 2011 ('OlA-~
Podpis oponenta

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



Příloha k oponentnímu posudku bakalářské práce pana Michala Mejtského

3. Základní zhodnocení bakalářská práce:

Autor stál před vcelku obsáhlým zadáním bakalářské práce. Během zpracování bakalářské
práce se mírně odklonil od tématu. V práci se snažil zhodnotit stav problematiky požární
bezpečnosti komínů a kouřovodů a zároveň popsat realitu, se kterou se setkává při výkonu
státního požárního dozoru. Autor přitom poukazuje na nízkou úroveň odvedené práce odborně
způsobilých osob. Právní řád hodnotí vcelku pozitivně, avšak dle autora dochází k velkému
počtu požárů, což přisuzuje nezodpovědnému přístupu odborně způsobilých osob a majitelů
(provozovatelů) spotřebičů připojených ke komínům. V práci autor navrhuje určitá
doporučení. Jestli jsou tato doporučení správná, by ukázala až praxe.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky a 9 Připomínky a otázky k obhajobě:

Autor v článku 5.2.1 uvádí: "Dokonalým hořenim docházi pouze k vývoji oxidu uhličitého
a vodni páry. " A co v případě dokonalého hoření jiných látek než jsou uhlovodíky? Dle této
věty lze usuzovat, že dokonalým hořením mohou hořet pouze uhlovodíky. Co si o tomto
myslí autor bakalářské práce?

Článek 5.3 úvodní věta hovoří o tom, že při hoření nemohou vzniknout nespálené plyny atd.
Domnívám se, že je věta neuvádí pravdivou informaci. Co si o tomto myslí autor bakalářské
práce?

V článku 6.3.2 se mimo jiné hovoří o možnosti zpracovat expertizní posudek, který dovolí
v konkrétním případě řešení odchylné od řešení dle české technické normy. Autor v závěru
odstavce dává zcela jasně najevo svůj nesouhlas s tímto postupem. Jak to mám chápat? Autor
tím má namysli povolovat pouze to, co je uvedeno v normách? Případně povolovat přísnější
než normové hodnoty?? A jak tedy postupovat v případech, kdy norma uvedený případ
nezná? A jak pohlížet na inženýrský přístup, kdy dovolujeme mírnější než normová kriteria,
ovšem za předpokladu, že bude zachována stejná úroveň bezpečnosti. Je mi jasné, že se autor
při své praxi setkává s expertizními posudky diskutabilní kvality, ale je nutné tuto možnost
zakázat zcela? Co si o tomto myslí autor bakalářské práce?

Součástí bakalářské práce jsou i přílohy. Je otázkou, jaký význam pro čtenáře bakalářské
práce tyto přílohy mají, neboť se domnívám, že pro účely této práce byla statistika vcelku
správně zpracována v textu. Z příloh mi není jasné, proč se objevují některé položky na více
místech. Pro příklad uvádím: typové bytové domy (210) se v příloze č. I vyskytují na řádcích:
2, 15 (dvakrát) a 27. Jedná se o tutéž položku? Jak na tuhle skutečnost pohlížet?


