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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne:

Téma bakalářské práce:

Studie závad vybraných druhů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení
v obchodních centrech v ČR

Jméno a příjmení:

Jiří Souček

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Bakalářská práce odpovídá výše uvedenému zadání v plném rozsahu.

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

Předložená bakalářská práce je přehledně rozčleněna na jednotlivé úseky zpracovávaného
tématu a lze se v ní dobře orientovat.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:

Zpracovatel bakalářské práce zvolil téma, které je v současnosti velmi aktuální. Obchodní
centra se zřizují i v menších sídelních celcích ajejich počet narůstá. Zpracovatel zcela správně
zvolil pro své vyhodnocení nejrozšířenější druhy a příčiny závad na vyhrazených požárně
bezpečnostních zařízení vobchodních centrech.. Problematika požární bezpečnosti
obchodních center patří s ohledem na specifiku těchto prostorů k nejnáročnějším.

Ve své práci prokazuje zpracovatel dobrou orientaci Vy zpracované tématice. Přehledným
způsobem vysvětluje v úvodních kapitolách v obecné rovině jednotlivé pojmy, týkající se
požárního nebezpečí ve velkých obchodních centrech. Vysvětluje charakteristiku obchodních
center podle parametrů daných platnými normami a právními předpisy a hodnotí používané
druhy požárně bezpečnostních zařízení a jejich nejčastější instalační závady. Zpracovatel
zdůrazňuje nebezpečí selhání lidského činitele při instalaci těchto zařízení a možné následky
z toho plynoucí. Cíleně směřuje obecnou část práce ke konkrétnímu návrhu zajištění prostorů
požárně bezpečnostními zařízeními.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Zpracovatel přistoupil ke splnění úkolu zodpovědně. Prokazuje dobré teoretické znalosti nabyté jak
výukou ve škole, tak i ze zaměstnání. Projevují se rozsáhlé praktické vědomosti zpracovatele z práce
v oboru požární ochrany.
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská eráce nové poznatky?
Kladem této práce je maximální využití možností pozárně bezpečnostních zařízení a zejména
komplexnost při jejich navrhování. Zpracovatel koncipoval své řešení tak, že je možné tento návrh
uplatnit v praxi při stanovování a kontrole instalačních závad v obchodním centru obdobného typu.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Bakalářská práce má přehlednou a logickou stavbu, popisy zařízení jsou stručné a výstižné. K práci
jsou využity aktuální zdroje odborné literatury a platné prováděcí předpisy.

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

Zpráva je psána srozumitelně s důsledným využitím odborné terminologie.

g Jaký ie ZRŮSQbvyužití nráce (nuhlikace.nraktické.vvužití)? v • •Zprácovatél pouzIl K'doplněni kap'ftOTscl1emat~ a IIústráčrrí totografie. Zpracovatel se dobre orientuje
v dané problematice. Z předložené práce je možno čerpat v praxi při kontrolách instalačních závad
v obchodních centrech.
9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Na základě uvedeného posouzení předložené bakalářské práce doporučuji zpracovatele, pana Jiřího
Součka, kjejí obhajobě.
1O.Práci hodnotím:

zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
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Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.
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