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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Vypracování diplomové práce v části vytápění je zcela v souladu se zadáním.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Předložená textová i výkresová část svou strukturou odpovídá normovým i legislativním

požadavkům a stejně tak i návaznost jednotlivých částí je přehledná a vhodně koncipovaná.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Jak po formální tak po grafické stránce je dokumentace zpracována velmi zdařile.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Po technické stránce v části návrhu vytápění pro některé návrhy lze zvolit vhodnější řešení,

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Z hlediska vytápění se jedná o standardní návrh zdroje tepla a otopné soustavy pro daný typ

stavby a nejedná se tedy o vývoj nebo vědecký výzkum za účelem získání nových poznatků.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Pro část vytápění je výběr a využití odborných podkladů adekvátní řešené problematice.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Formální uspořádání a úprava je přehledná a odpovídá zadání. Dokumentace je zpracována

na výborné odborné jazykové úrovni.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Jedná se o charakter dokumentace, který není primárně určen pro publikaci. Z hlediska

praktického využití je dokumetace použitelná po doplnění některých částí např. jako příloha
k žádosti o stavební povolení v případě realizace daného záměru.

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

Dne 7.12.2015

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


