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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí je DP dobře řazená, přehledná, dle

stanoveného rozsahu zadání DP. DP obsahuje stavební část vč. výkresové dokumentace a část
technologickou, která je zaměřena na technologické postupy, časové plánování a ekonomické
vyhodnocení. Srovnáván je ŽB monolitický skelet a prefabrikovaný skelet.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Výkresová část je zpracována standardním způsobem, pečlivě. Studie má vypovídají

charakter z hlediska konstrukčního systému. Detailnější zpracování by zasluhoval výkres
Situace (výkres č.l), který je součástí zadání Studie. Výkres č.3 - Základy - je vhodné
okótovat osy sloupů v příčném i podélném směru; není zřeujmé, jak bude řešena konstrukční
úprava tepelné izolace u suterénní obvodové stěny, na čem je osazena tepelná izolace?
Označení místností např.0.03 má být s tečkou, nikoliv s čárkou. Řešení podzemního podlaží -
místnost č.0.20 až 0.22 je bez sociálního a hygienického zázemí. Výkres Č.S Půdorys 1.NP - u
některých dveří v nosné stěně chybí kóta stavebního otvoru. Výkres č.8 Řez A-A -
technologicky náročné bude řešení odvodnění střechy u atiky. Proč je u téhož výkresu tepelná
izolace v řezu vyšší než parapet? V řezech chybí u okenních otvorů odkaz na oplechování
parapetu, v půdoryse oodkazy jsou. V technologické části - harmonogram výstavby
monolitického skeletu jsou uvedeny poměrně krátké doby trvání úkolu, např. položka 11 a 12.



5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Diplomová práce je zpracována standardně, zcela nové poznatky nepřináší.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Charakteristika výběru a využítí studijních pramenů je dobrá, přehledná. Literatura

je začleněna do textové části.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Formální i jazyková stránka je dobrá.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Pro využití v praxi by bylo potřeba DP v určitých oblastech více upřesnit.

9. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

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


