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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Student vypracoval svou práci v zadaném rozsahu.  

V části stavební vypracoval projektovou dokumentaci pro provedení stavby - rekonstrukce 

Celkem  29 výkresů / Bc. Lukáš Jašek, Bc. Tomáš Lýsek a Bc. Filip Machálek/. 

Předmětem technologické části páce  je vyhodnocení současné konstrukce a nově navržené 

sanace krovem s ocelovými rámy z hledisek: konstrukce, požární ochrany, rychlosti výstavby  

a ekonomické náročnosti.   

. 

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Práce odpovídá zadání svým rozsahem i strukturou.  

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Předkládaná práce  je zpracována, komplexně s propracovanou  návazností jednotlivých 

částí na velmi dobré technické a grafické úrovni s formální úpravou odpovídající 

požadovanému standardu za použití množství technických informací.  

Student prokázal velmi dobrou orientaci v zadaném tématu a byl jedním z úspěšných 

účastníků mezinárodního kola SVOČ v roce 2011  

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Připomínky by se mohly týkat z mého hlediska drobných opomenutí diplomanta v textové 

části práce.  

 

 

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

    Charakter zadání neumožňuje přínos přímo ve formě nových poznatků, ale je základem  

pro zpracovávání organizačního plánu v oblasti navržené sanace krovem s ocelovými rámy z 

hledisek konstrukce, požární ochrany,  rychlosti výstavby  a ekonomické náročnosti. 

 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Student využil doporučenou literaturu. Jednotlivé technické problémy konzultoval, za 

použití dostupných informací, s odborníky ze specializovaných firem a také z jednotlivých 

kateder FAST.  

 

 

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

    Grafická a formální úprava odpovídá požadovanému standardu. 

 

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

    Části projektové dokumentace lze použít pro konkretní variantu rekonstrukce zadaného 

objektu. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

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

    výborně 

      

 

 

 

    Dne 5.1.2012   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


