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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Ano, předložená práce neodbočuje od tématu, odpovídá zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Práce je zpracována systematicky a přehledně.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Předložená práce dobře hodnotí minulý i současný stav v dané problematice. Stručně
jsou popsány izahraniční zkušenosti (tato část mohla být dle mého názoru obsáhlejší).
Za zajímavou považuji především přílohu Č. 2.
Zaujala mne kapitola o historii panelové výstavby ve světě a u nás.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Vpředložené práci je na str. 21 jako závada zmíněno zamykání nástěnných hydrantů, ale
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb to umožňuje -
viz příloha č. 6 kapitola C zmíněné Vyhlášky.
Dále na str. 15přílohy č. 2 diplomové práce bych v části věnované plynoinstalaci zmínil
samočinné uzavírací kohouty.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Příloha Č. 2 diplomové práce je zpracována velmi přehledně, především oceňuji shrnutí
kapitol formou tabulek.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Vpořádku.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Drobné gramatické chyby (event. překlepy) nemají vliv na kvalitu práce.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Práce je využitelná, zvláště pak příloha Č. 2 diplomové práce.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Zkuste stručně popsat postup a zhodnocení zkoušky podle JSO 13785-1.

10. Práci hodnotím:
výborně

Dne 10.5.2011
Podpis oponenta

~~

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


