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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 
                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:   

Téma diplomové práce :   

Hasičská stanice - variantní řešení technologie strop ů 

Fire Station - Variant Solutions Technology Ceiling s 

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) :  

Bc. Klára Foltynová  

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
     
Předložená diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Diplomová práce je rozdělena 
na část pozemní stavby (bez profesních specialistů a bez architektonických studií řešeného 
objektu) a část technologie.  
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
 
Diplomová práce je úplná a dobře strukturovaná. Jednotlivé části diplomové práce na sebe 
logicky navazují a jsou přehledné. V diplomové práci je uveden obsáhlý seznam použité 
literatury a zdrojů, včetně citací. 
 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
 
Řešená diplomová práce zpracovává jen konstrukci objektu, proto nebylo hodnoceno 
dispoziční řešení ani architektonická stránka. Textová část pozemní stavby vychází ze 
stavebního zákona (zákon č.183/ 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Textová část 
technologie staveb tzn.technologické postupy tří materiálových variant stropů jsou podrobné, 
doplněné grafickými schématy. Srovnání materiálových variant stropů je přehledně 
vypracováno za pomocí sloupcových grafů, závěrečné vyhodnocení je racionální a logické. 
 
Výkresová část obsahuje 22 výkresů, 10 stran rozpočtu a 3 časové plány. Výkresy jsou 
zpracovány podle ČSN 01 3420. Grafické zpracování výkresové části odpovídá běžné 
projekční praxi.  



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
    
Studentka typologicky dobře vyřešila ne příliš časté zadání hasičské stanice. 
Ve vyhodnocení mi chybí posouzení vhodnosti navrhovaných materiálových variant 
z pohledu statiky a z pohledu mokrých procesů vnášených do stavby. 
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
     
Předkládaná diplomová práce nepřináší nové poznatky. 
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
     
V diplomové práci byly využity předepsané studijní prameny a odborná literatura. 
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
     
Jazyková a formální stránka je dobrá. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
 
Diplomová práce by po dopracování specialistů (například TZB, statika atd.) mohla být 
součástí  projektu pro provádění stavby. 
 
 
9. Práci hodnotím:           výborně 
      
 
 
 
    Dne 4. 1. 2017   
     Podpis oponenta 
 
 
 


