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HODNOCENI BAKALARSKE PRACE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne: - 28.5.2011

Téma bakalářské práce: Analýza závad v požární bezpečnosti nevýrobních objektů

Jméno a příjmení: Radek Meinel

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená bakalářská práce svým způsobem zpracování vystihuje v plném rozsahu

uvedené zadání.

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

Předložená bakalářská práce májasnou a přehlednou strukturu. Jednotlivé části práce
na sebe logicky navazují. Rovněž její úplnost lze hodnotit kladně.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Téma bakalářské práce bylo správně pochopeno. Zpracovatel vhodně vybral studijní

prameny, které přehledně a srozumitelně rozpracoval v jednotlivých statích bakalářské práce.
Shrnuté poznatky je možné jak publikovat, tak i prakticky využít v oblasti požární prevence.

Kladně lze hodnotit zpracování fotodokumentace z popisovaných požárních závad.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Předložená bakalářská práce nové poznatky přináší. Jedná se především o shrnutí

jednotlivých požárních závad, a to zejména ve vztahu k charakteru objektu dle jejich účelu
využívání - ve stati 4.



6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr a využití studijních materiálů svou volbou a rozsahem je přiměřený zvolenému

zadání.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Pokud se týká jazykové stránky a formálního zpracování bakalářské práce lze konstatovat,

že toto kritérium se nachází v pásmu lepšího průměru.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Poznatky shrnuté ve zpracovaném tématu lze využít především v oblasti prevence. Zejména

při provádění požárních kontrol, a to jak orgány státního požárního dozoru, tak i v rámci
vnitřní kontrolní činnosti subjektů.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Autorovi lze vytknout nepřesně uvedený právní předpis (z oblasti stavebního práva) řešící

požadavek na zpracování požárně bezpečnostního řešení, jako součást projektové
dokumentace ke stavebnímu řízení.

Otázka č.l vyplývá z výše uvedené připomínky. - Který právní předpis z oblasti stavebního
práva hovoří o tom, že požárně bezpečnostní řešení je součásti dokumentace ke stavebnímu
povolení?
Otázka č.2 Který technický předpis řeší otevírání dveří vyskytujících se na únikových
cestách a jaké tento předpis přináší technické možnosti?
Otázka č.3 Kdo je oprávněn v souladu se zákonem 360/1992 Sb .., o výkonu povolání
zpracovávat požárně bezpečnostní řešení stavby?

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

velmi dobře

/
Dne 13.5.2011

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


