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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  - 

Téma bakalářské práce: Porovnání koncepce požární bezpečnosti staveb v české a 

Slovenské republice 

 

 

Jméno a příjmení : Radka Fojtíková 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

     

    Bakalářská práce odpovídá zadanému tématu.  

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

    

Struktura bakalářské práce je v souladu se zadáním. Práce má logickou strukturu.   

Jednotlivé kapitoly na sebe navazují. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

 

Cílem práce bylo porovnání projekčních požadavků požární bezpečnosti staveb v České 

republice s požadavky stanovenými ve Slovenské republice.     

 

Práce je členěna do kapitol, z nichž první se zabývá představením předpisů platných 

v České a Slovenské republice. V dalších kapitolách je proveden konkrétní rozbor 

projekčních požadavků v České a Slovenské republice a porovnání rozdílů. V závěru práce 

je celkové zhodnocení základních rozdílů přístupu k projektování v předpisech dvou zemí.  

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

     

Na straně 13 autorka uvádí, že jedním z dotčených orgánů je státní požární dozor, což není 

správně. Dle zákona č. 133/1985 Sb., požární ochraně ve znění pozdějších předpisů platí:  

„Hasičský záchranný sbor kraje vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem 

státní správy na úseku požární ochrany.“ 

 

 

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

 

Bakalářská práce vychází z platných právních a technických předpisů, přehledně prezentuje 

projekční požadavky v České i Slovenské republice a vzájemně tyto požadavky srovnává. 

Práce však nepřináší nové poznatky. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

     

    Literatura a studijní materiály obsáhly řešenou problematiku. 

 

 

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

     

Bakalářská práce je napsána srozumitelně a je přehledně uspořádána. V textu se vyskytuje 

několik drobných stylistických chyb, které nesnižují hodnotu práce.   

 

 

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

    

 Viz. bod 5 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

Otázka na studentku: „Je dle Vašeho názoru některý z projekčních požadavků uvedených 

ve Vaší práci řešen lépe ve Slovenské republice?“ 

 

10. Práci hodnotím:  

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

   

 VÝBORNĚ 

      

 

 

 

    Dne 16.5.2012   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


