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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: Požární a provozní větrání v podzemních garážích 

Autor práce: Bc. Monika Kajzarová 

Oponent práce: Ing. Imrich Sánka 

Popis práce: 

Závěrečná práce Bc. Moniky Kajzarové je složena ze tří částí. V části architektonicko-stavební 

řeší studentka návrh polyfunkční budovy včetně fáze studie. Jedná se o zjednodušený projekt 

ke stavebnímu povolení. V části techniky prostředí staveb studentka koncepčně navrhuje 

systémy TZB pro zadanou budovu včetně schémat zapojení, výpočtu výkonových a tlakových 

parametrů a dispozičního umístění. Ve volitelné třetí části studentka řeší vnitřní prostředí části 

budovy, kde se nachází prostor pro předškolní zařízení. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Architektonicko-stavební část je vypracována vyhovujícím způsobem, práce v této části 

obsahuje méně závažné chyby jak dispoziční, tak technické. Z důvodu obsáhlosti celé práce je 

tato část však z hlediska odbornosti zhodnocena jako dobrá. Část techniky prostředí je 

zpracována na studijně-koncepční úrovni, studentka aplikovala standardní postupy 

předběžného návrhu, část je zpracována dobře. Téma volitelné části je vybráno a zpracováno 

velice dobře, avšak obsahuje formální i grafické nedostatky. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Dotazy a připomínky v práci: 

1, Ve volitelné části na Obrázku 8 a ani v navazujícím textu nelze přesně rozpoznat, jaké 

byly zvoleny okrajové podmínky pro navazující část budovy. Jak jsou tyto podmínky 

definovány? 

2, Odůvodněte volbu zvolené teploty venkovního vzduchu -12,6 °C ve volitelné části využité 

na simulace. Je podle aktuálních norem správné počítat s venkovní výpočtovou teplotou 

-12 °C pro Brno, jak je uvedeno v příloze B, části B.4: Zdroj tepla? Jak se liší výpočtová 

teplota venkovního vzduchu v normách ČSN EN 12831-1 a ČSN 730540-3? Jakým 

způsobem jsou zapracována klimatická data při tvorbě PENB, tj. v Příloze č. 3, Složky č. 5, 

části architektonicko-stavební? 

3, V Příloze č. 4, Složky č. 5, části architektonicko-stavební, posuzujete dle názvu přílohy 

denní osvětlení. V textu je však uvedeno jen posouzení umělého osvětlení. Bylo 

posouzení proslunění a denního osvětlení skutečně provedeno? 

4, Diskutujte orientaci denní místnosti v dispozici budovy. Je zvolena ideální poloha této 

místnosti z hlediska proslunění a denního osvětlení? 

5, Je navržený počet parkovacích míst dostatečný? Jakým způsobem se počítá počet 

odstavných a parkovacích ploch. Diskutujte možné jiné řešení parkování pro tento typ 

budovy v dané lokalitě. 

6, Vysvětlete zakreslení požárně nebezpečného prostoru v situaci. Jak se liší výpočet dle 

tabulkových hodnot v ČSN normách PBS a výpočet sáláním? 

7, V návrhu nuceného větrání a zároveň i ve volitelné části je počítáno s ohřevem 

přiváděného vzduchu do prostoru školky. Zdůvodněte prosím toto řešení, z jakého 

důvodu bylo vybráno pro prostor školy vytápění i pomocí VZT a uveďte výhody a 

nevýhody tohoto řešení. 

8, Bylo provedeno statické posouzení základových pasů? Očekával bych dle způsobu 

zatížení jiné dimenze vnějšího a vnitřního pasu. 

9, Ve volitelné části, v odstavci 4.10 je výsledná teplota hodnocena jako „příjemná“. Jaké 

jsou však hygienické požadavky na teplotu v denních místnostech předškolních zařízení 

dle platných zákonů, vyhlášek a norem? Splňují dosažené hodnoty tyto požadavky? 

 

Závěr: 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm C. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 
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