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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
    Ano, ale jen pokud se týká jen bodů č. 1.-4. textové části zadání. 
    Vyhodnocení ekonomické náročnosti obou variant (bod č.5 zadání) diplomant neprovedl. 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti 
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 
    Připomínku podrobně rozvádím v bodě 3.b) níže. 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

a) Kapitola č.3 textové části je zprac. velice podrobně vč. závěru –> Analýzy - bod č. 3.7.   
b)  Výkresy č. 03 a 04 řeší zástavbu území ve variantách A a B. O těchto variantách je také 

zmínka až v kap. 6 - Souhrnná technická zpráva (STZ) což je chyba, neboť tato STZ 
(jakož již i vlastní kap. 5.2) se zabývají jen náplní varianty B.  
Zmínka o variantách A a B měla proto být uvedená již před kap. 5.2. a to zároveň 
s vyhodnocením kladů a záporů těchto variant A a B. 

b) Dešťová voda ze střech:  
1. Str.25 – tab.č.03 –> Plocha S [ha] neodpovídá zastavěné ploše 18-ti RD + ŘD. 
2. Diplomant nikde neuvádí jak se dešťové vody ze střech budou likvidovat. 

c) Textová část: 
      - Příloha č.2 – Vizualizace exteriéru: 
         -> použité objekty RD neodpovídají jednotlivým výkresům řešeného RD, 
         -> kresba silnic a chodníků neodpovídá situacím, navíc je vynecháno např. VO. 
e) - Příloha č.3 – Vizualizace interiéru RD: 
         -> jednotlivé vizualizace neodpovídají prostoru uvedených místností. 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
      Již nejsou. 
5. Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
    Neshledal jsem. 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Dobrá. 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    Nemám připomínek. 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    Přes uvedené závady a doplnění je možno DP použit pro ÚP obce. 
9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
v Ostravě    12.12.2011 


