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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:   

Téma diplomové práce :  Administrativní budova v Ostravě – stavebně technologický 

projekt 

 

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Veronika Longauerová 

 

 

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. 

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Práce je zpracována na dobré úrovni. Jednotlivé části na sebe smysluplně navazují. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Předkládaná diplomová práce je na dobré úrovni. Grafická a textová úroveň zpracování je 

na dobré úrovni. V předkládané práci se vyskytují drobné nedostatky, viz. bod4. 

 

 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    V situaci je špatná čitelnost některých kót, chybí HUP a zakótování řešeného objektu. 

V základech je použita základová deska, která je ve srovnání se základovými pásy 

neekonomická, základy jsou málo proklované. V půdorysu 1. NP chybí výškové kóty u 

venkovních zpevněných ploch, z WC se vchází na chodbu přes jedny dveře, u schodiště 

neodpovídají výškové kóty. U ploché střechy chybí výškové kóty, zakreslení oplechování 

atiky, při přechodu HI spodní střechy na stěnu vyšší části objektu chybí tepelná izolace. 

V půdorysu 2. NP chybí výškové kóty u schodiště, zakreslení přístřešku u vstupu, zábradlí u 

schodiště a zakreslení nižší střechy. V řezu A-A schodiště neodpovídá půdorysům, chybí KV 

a dostatečné zateplení atiky. V řezu B-B chybí KV a řez neodpovídá půdorysům. V detailu 

soklu je nejasné ukončení HI. 

 

 

 

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

    Předložená práce nepřináší žádné nové poznatky. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Diplomant využil relevantních zdrojů. 

 

 

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

    Formální, jazykovou a grafickou stránku předložené diplomové práce hodnotím na dobré 

úrovni. 

 

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

    Práce může být použita, po jistých úpravách, jako část projektové dokumentace. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

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

   Dobře 

      

 

 

 

    Dne 21. 12. 2017   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


