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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne: -

Téma diplomové práce: Dimenzování systémů pro odvod kouře a tepla

v nebytových objektech

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc.Obrtel Martin

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená diplomová práce odpovídá danému tématu v celém rozsahu zpracování.

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

DP odpovídá standardům. Jednotlivé části obsahu práce jsou zpracovány v dostačujícím
rozsahu. DP je strukturovaná do 9 kapitol. Jednotlivé části jsou úplné a s dobře zvolenou
posloupností a logickou návazností.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
DP je vypracována v souladu se zadaným tématem. 9. kapitola je kapitola stěžejní v ní
diplomant navrhuje způsob požárního větrání a dokládá výpočty.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Větší část práce má popisný charakter. Domnívám se, že by bylo vhodné více se věnovat
samotnému projektu.
V práci není uveden seznam zkratek (ZOKT).
Za první stránkou jsou vsazeny dva volné listy - neznám důvod.
U obr. 2 chybí jednotky u grafu.
Str. 36 uvedena nevhodná jednotka kg/m'',
Tabulka 10 - špatně označená jednotka Vy

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Práce nové poznatky nepřináší

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr a využití studijních materiálů vychází z dostupných materiálů.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Formální stránka včetně jazykové je na standartní úrovni.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Zpracovaná kapitola 9 může být využita pro projekt požární ochrany skladové haly.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Viz. kapitola 4.
Dále se mi jeví, že DP postrádá více příloh.

1O.Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

Velmi dobře.

Dne 15.5.2013
Podpis oponenta
Ing.Chovanec v.r:.

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


