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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Zadáním diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

jezdeckého klubu. Lze konstatovat, že tento cíl byl naplněn. Autorka využila řadu dovedností a 

poznatků získaných během studia. Byla vytvořena projektová dokumentace, podle které je 

možné stavbu realizovat. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Struktura diplomové práce vychází ze zvyklostí v praxi. Diplomová práce je přehledná a  

psaná srozumitelnou formou. Jednotlivé časti na sebe logicky navazují.   

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Diplomová práce navazuje na již dřívější práce diplomantky. Autorka tak problematice 

věnovala velkou pozornost a zná řadu detailů této konkrétní stavby. Po zapracování 

připomínek viz bod 4 tohoto posudku, je možné tuto několikaletou práci autorky bez obav 

zrealizovat.   

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Zpracovanou diplomovou práci bych doporučil rozšířit o: 

-stavební objekt HTÚ (hrubé terénní úpravy) a o objekt KTÚ (konečné terénní úpravy)   

v objektové soustavě vzhledem k profilu stávajícího terénu                                                           

-výkres podélného řezu objektem, který blíže specifikuje řešení stavby 

    Dále upozorňuji na některé drobné nedostatky: 

-ve výkrese č. 1.08 je u MV2 uvedena vzdálenost třmínků á 1200 mm 

-ve výkrese č. 1.14 je v detailu uveden plech 4/40, což je nevhodné pojmenování 

 

 

 

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

    Byť se jedná o stavbu ne příliš častou z pohledu jejího využití, vzhledem k jejímu charakteru 

nebylo vyžadováno žádné nestandartní řešení. Byly využity poznatky, které jsou očekávány od 

studenta studia stavebního inženýrství ve specializaci na pozemní stavitelství.  

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Autorka využila odbornou literaturu a vhodné sofwarové výpočetní programy nezbytné pro 

zpracování projektové dokumentace. Rovněž využila jako zdroj dnes standartně využívaný 

internet a to zejména pro vyhledání vhodného materiálu pro realizaci stavby.  

 

 

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

    Formální úprava a jazyková stránka práce je zpracována na dobré úrovni. Práce je 

zpracována přehledně, dle potřeb projektové dokumentace stavby.   

 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    Využití práce je ryze praktické. Vzhledem k tomu, že se nejedná o častou stavbu co se jejího 

využití týká, může jít o vzor projektové dokumentace pro stavbu obdobného charakteru.   

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

    

velmi dobře 
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