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Hodnocení obsahu práce a jeho souladu se zadáním: 
Obsah diplomové práce odpovídá zadání. ešení je komplexní.  
DP je velmi propracována. Zadání považuji za spln né. 
 
 
Hodnocení práce z hlediska struktury a návazností jednotlivých ástí: 

lení DP je p ehledné a odpovídá zadání. Jednotlivé ásti DP na sebe logicky navazují. 
Výkresová dokumentace je na výborné grafické úrovni a je uspo ádaná v logickém po adí. 
 
 
Základní zhodnocení diplomové práce: 
DP je plnohodnotn  a pe liv  zpracovaná. 
 
 

ipomínky a nám ty do diskuse: 
V DP je odvoláváno na inženýrsko-geologický pr zkum, není však doložen. 
V DP chybí odkaz na novou vyhlášku o obecných technických požadavcích zabezpe ujících 
bezbariérové užívání staveb, bylo s ní pracováno? 
Chybí vyztužení kari sítí v bet. desce základ  pod p kami. 
Chybí technický popis prostup  základy pro vedení sítí. 
Výkr.3. – zam no íslování místností 
Podlahové vytáp ní sta í zakreslit schematicky, není nutno vykreslovat kompletní vedení. 
Ve výkresech se objevuje nejednotná grafika kót.  
 
 

ínos práce a možnost využití jejích výsledk : 
Nezaznamenán vyšší p ínos práce než pln ní zadání DP. P ínosem je rozsáhlé ešení stavby 
se zajímavou dispozi ní strukturou s dv ma rozdílnými provozy.   
 
Charakteristika výb ru a využití studijních podklad : 
Studijní podklady byly vybrány správn . Byly využity v plném rozsahu. V DP jsou použity 
základní podklady, které jsou všeobecn  p ístupné. V DP jsou použity platné normy 
a p edpisy. 



 
 
Hodnocení formální úpravy práce, jazykové úrovn  a p íloh: 
V DP se vyskytují v minimálním rozsahu drobné p eklepy i chybné formátování textu -  
rozvoln ný text. Jazyková úrove  text  je vysoká.  
 

edloženou diplomovou práci doporu uji - nedoporu uji k obhajob  a hodnotím ji 
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