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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
 
Cílem bakalářské práce bylo hodnocení současného stavu požadavků kladených na schodiště 
v souvislosti s požární bezpečností staveb a doporučení dalšího řešení. Práce svým obsahem 
odpovídá zadání. 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
 
Jednotlivé kapitoly práce na sebe logicky navazují. Struktura bakalářské práce odpovídá 
zadání. 
 
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
 
Úvod bakalářské práce popisuje konstrukční a materiálové řešení schodišť. Kapitola 5 
bakalářské práce se věnuje požadavkům na schodiště z hlediska stavebního zákona a českých 
technických norem. V práci jsou definovány minimální rozměrové požadavky na schodišťová 
ramena a podesty. Bezpečnostní nároky na schodiště z hlediska požární bezpečnosti jsou 
zhodnoceny z hlediska požadavků ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804.  
Zhodnocení současného stavu bezpečnosti schodišť je provedeno v oblasti bezpečnosti osob 
z hlediska úrazu a umístění hořlavých látek v prostorách schodišť, které tvoří chráněné 
únikové cesty. Chybí zhodnocení současného stavu požadavků kladených a schodiště 
z hlediska požární bezpečnosti. 
 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
 
V práci nebylo provedeno zhodnocení současného stavu v souvislosti s požární bezpečností 
staveb dle zadání bakalářské práce. V závěru bakalářské práce jsou zhodnoceny požadavky na 
schodiště z hlediska nebezpečí vzniku úrazu, dále ukládání hořlavých látek na schodištích 
tvořící chráněné únikové cesty.  
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
 
Bakalářská práce uvádí souhrnný přehled požadavků rozměry schodišťových ramen a podest 
z hlediska stavebních požadavků. Dále je uveden princip návrhu minimální šířky schodiště 
pro bezpečný únik osob z objektu. Z hlediska požární bezpečnosti jsou stanoveny základní 
požadavky na konstrukční řešení schodiště a povrchové úpravy. 
 
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, po formální stránce odpovídá požadavkům pro 
zpracování bakalářské práce. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
Viz. bod 5. 
 
9. Připomínky a otázky k obhajobě. 
Cíl bakalářské práce – provést hodnocení současného stavu požadavků kladených na schodiště 
v souvislosti s požární bezpečností staveb – byl splněn pouze částečně. 
Otázka na studenta: „Kdy je nutné hodnotit požární odolnost schodiště, které není 
součástí chráněné únikové cesty dle požadavků tabulky 12 ČSN 730802?.“ 
 
10.Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
         
     velmi dobře 
 
 
 
    Dne 12.5.2011   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


