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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Ano, velmi pěkná práce. 

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

Velmi kvalitně provedená práce z hlediska všech hodnotících kritérií. Řešeny velmi detailně i 

často opomíjené oblasti. 

 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

Velmi rozsáhlý projekt přesahující běžné rozsahy diplomových prací, který byl zpracován 

svědomitě a s citem pro detail. Část TZB zpracována zcela bez připomínek. Prostor pro 

zlepšení může nastat u dispozičního návrhu (provozní specifika, požárně bezpečnostní řešení). 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Dispoziční část: 

Zvážit provozního oddělení restaurace od vstupu diváků do 2.NP. Včetně doplnění WC pouze 

pro diváky na 2.NP. Zvážit vhodnější rozmístění schodišť v části restaurace. 

Místnost 1.75 je příliš malých rozměrů s ohledem na probíhající provoz a dveře do výdeje 

jsou příliš malé. 

Místnost 1.24 doplnit o pisoáry. Zvážit doplnění pisoárů do šaten pro muže. 

Zvážit vhodnost výtahu na jídlo z kuchyně 1.NP pro zásobování 2.NP. 

 

Stavební část: 

Základové patky konstantních rozměrů neodpovídají skutečnému zatížení působícímu na 

patku. Směry otevírání dveří nejsou ve směru úniku osob. Objekt není vhodně řešen 

z hlediska pohybu osob a oddělitelnosti provozu s ohledem na požární bezpečnost. 

 

 

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

Oceňuji inovativní přístup k řešení návrhu akumulačních nádrží i s ohledem na ekonomickou 

část. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Výběr a využití studijních podkladů je dostačující v úrovni zpracování diplomové práce. 

 

 

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

Grafické zpracovaní i textovou část hodnotím na vynikající úrovni. Jazykové a formální 

zpracování je zcela bez připomínek.  

 

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

DP může sloužit jako inspirace obcí nebo tělovýchovné jednoty se záměrem výstavby 

obdobného zařízení. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
Výborně 
      
 
 
 
    Dne 4.1.2020   
     Podpis oponenta 

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


