
VŠB -  Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 

katedra : Pozemního stavitelství 225 akademický rok : 2013/2014 

jméno oponenta : Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D. 

 

HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 
                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:  15.1.2014 

Téma diplomové práce :  Jezdecký klub 

      

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Markéta Lamlová 

      
 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
    Diplomová práce je zpracována dle zadání. 
 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
     Diplomová práce je zpracována přehledně, jednotlivé její (byť dílčí) části na sebe logicky 
navazují, případně se doplňují. 
 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
    Předložená DP je originálním návrhem studentky. Původní studii objektu rozvedla až do 
diplomového projektu, který se dá použít v praxi - např. jako pro projekt realizace stavby. 
Zpracování projektové dokumentace je na velmi dobré úrovni - byla dodržena norma 
zakreslování stavebních konstrukcí, technické normy, vyhlášky a nařízení, nutné k vypracování 
DP dle zadání. 
Předložená diplomová práce řeší konstrukční i provozní náležitosti objektu v rámci zadání 
velmi dobře, případné nedostatky nemají zásadní vliv na možnost využití diplomové práce 
v různých dalších stupních projektové dokumentace. 

 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
    Detaily by měly řešit záležitosti, které nelze zakreslit v běžných výkresech, tomu by měla 
odpovídat i volba měřítka. Předmětem detailu by mělo být atypické nebo novátorské řešení a 
nikoliv typické a notoricky známé detaily výrobců či dodavatelů. Ostatní nedostatky a 
připomínky jsou zmíněny v posudku externího oponenta. 
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
    Diplomová práce nepřináší nové poznatky, a na této úrovni se nepředpokládá že by 
diplomová práce měla nějaké nové poznatky přinášet, byť se to nevylučuje. 
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Studentka prokázala velmi dobrou schopnost výběru a využití různých pramenů. 
Problematiku chápe, orientuje se v ní a umí získané informace využít pro daný účel. 
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    Diplomová práce jako celek je zpracována na velmi dobré úrovni, drobná projekční, 
konstrukční, kresličská či jazyková pochybení jsou pochopitelná a neovlivňují zásadním 
způsobem další využití projektu. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    Diplomovou práci by bylo možno po doplnění a dopracování využít ve stavební praxi jako 
projektovou dokumentaci pro vybraný účel stavebního řízení.  
 
 
9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   Předloženou diplomovou práci hodnotím výborně. 
      
 
 
 
    Dne 06.01.2014   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


