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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Ano. Obsah diplomové práce (dále jen DP) je v souladu se zadáním. 

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     DP je po obsahové i technické stránce zpracována přehledně, graficky je na vysoké úrovni 

a její jednotlivé části jsou uceleně sestaveny a navzájem navazují dle požadavků v zadání DP. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    DP je zpracována kvalitně po obsahové i formální stránce. Vedoucí DP nemá k DP žádné 

výhrady. Diplomant prokázal zvládnutí studia, velmi dobré znalosti a orientaci ve zvoleném 

oboru studia. Diplomant pracoval samostatně a iniciativně, pravidelně konzultoval postup 

prací jak s vedoucím DP, tak i s dalšími pedagogy na FAST. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    K DP nemám kritických připomínek. 

 

 

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

    DP je ukázkou aplikace příslušných norem a odborných znalostí pro návrh a posouzení  

konstrukce jednolodní výrobní haly z materiálů na bázi dřeva. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Výběr a využití studijních pramenů je dostatečný pro úspěšné vypracování DP.      

 

 

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

    DP je po formální i jazykové stránce velmi zdařilá. Rozsah příloh je zcela dostatečný ve 

vztahu k zadání DP.. 

 

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

    Příklad úspešně zvládnutého zadání DP  i  jejího odborného zpracování.. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

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

   výborně 

      

 

 

 

    Dne 03. 01. 2017   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


