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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky : 
 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Řeší částečně podsklepený 4 podlažní bytový 

dům s 11 b.j. s jedno nebo dvouplášťovou střechou a jeho posouzení z hlediska tepelné 

techniky.  

 

  

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

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Diplomová práce obsahuje všechny přílohy dané zásadami pro zpracování diplomové 

práce v bodě 1 až 3. V bodě 2 obsahuje technickou zprávu dle přílohy F – 

Dokumentace stavby  vyhl. č. 499/2006 Sb., výkresovou část a tepelně technické 

posouzení vybraných detailů ploché střechy i střechy dvouplášťové. V bodě 3 řeší  

výkresovou část a technickou zprávu k zařízení staveniště. Bod 3 dále obsahuje 

technologické postupy jednotlivých částí výstavby, harmonogram stavby a rozpočet 

pro objekt s jedno i dvouplášťovou střechou.  

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

Diplomová práce je zpracována vyhovujícím způsobem, výkresová část je zpracována 

velmi pečlivě, obsahuje řadu detailů, je rozsáhlá, dobře vypovídající. Tepelně-

technické posouzení problematických míst ve stavbě – obvodní stěny, střecha, podlaha 

suterénu – je zpracováno kvalitně na dobré technické úrovni. Dobře a podrobně  jsou 

zpracovány otázky zařízení staveniště s návrhem skladových prostor, použitých 

mechanismů a potřeby materiálů na stavbě. Harmonogram stavby je zpracován 

poněkud zjednodušeně, stejně jako rozpočet dvouplášťové vazníkové střechy .  

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Jediná připomínka se týká  rozpočtu a to rozpočtu dvouplášťové střechy. Tento by měl 

řešit pouze záměnu střechy jednoplášťové za dvouplášťovou vazníkovou. Je však zde  

uvedeno několik položek týkajících se vnitřní části objektu – např.  sádrové omítky 

stropů. Dále je uvedena demontáž konstrukcí krovů, což není jasné, kde u novostavby 

by měla být provedena. Rozpočet změny střechy obsahuje příčky svislých konstrukcí a 

jejich kotvení, což ve střešním prostoru není řešeno, ale naopak není v rozpočtu 

zapracována vlastní dodávka střešních vazníků, pouze jejich montáž. Rovněž zde není 

vyzdívka komínu nad střešní plášť.  

 

 

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

V práci je použito hodnocení tepelně-technických vlastností materiálů a detailů stavby 

podle nových poznatků a norem, které by měly být obecně využívány na všech 

obdobných stavbách. Grafické doplnění průběhu teplotních faktorů je velmi dobře 

vypovídající a jednoznačné.  

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Seznam publikací je uspokojivý s maximálním využitím doporučené literatury. 

 

 

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

Formálně i jazykově je diplomová práce zpracována ve velmi dobré kvalitě. Menším 

nedostatek je neočíslování jednotlivých textových příloh, kdy není zcela zřejmé ke 

kterému bodu příloha náleží a kvalita zpracování harmonogramu stavby.  

 

 

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

Komplexnost zpracování je využitelná pro přípravu staveb v rámci studijních i 

praktických projektů. Použití vyhodnocení detailů z hlediska tepelně-technických 

vlastností v běžně prováděných projektech by zabránilo řadě následných škod na 

stavbách při zachování kvalitativních požadavků nízko energetických domů. 

 

 

9. Práci hodnotím: 

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

 

 

Výborně 
 
 
 
 

Dne 30.12.2011     Podpis oponenta 
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