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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 a úplná. DP

obsahuje stavební část, část technologickou, část z oblasti tepelné techniky,

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
V textu DP chybí konkrétní popisy, např. na str. 55 Kap. 10.3.2 Zřizování otvoru - není

zřejmé, zda se popis vztahuje kjednomu či více otvorům (dle názvu Kapitoly 10.3.2 by se
jednalo o popis 1 otvoru, ve výkresové částí se jedná o bourání více otvorů). Obrázky
technologických postupů a bouracích prací by zasluhovaly podrobnější popis, vč. kót, který se
vztahuje ke konkrétnímu bourání konkrétního řešení.
V části -Studie- jsou kóty prakticky nečitelné. U skeletových konstrukcí je vhodné ve studii
okótovat modulovou síť půdorysně i výškově. Místo názvu "starý stav" (viz legenda) je lépe
uvádět "stávající nebo původní stav". V situaci postrádám řešení a odvoz odpadů, označení
hlavního vstupu do budovy. Ve výkresech je nečitelné kótování. Větší pozornost by
zasluhovalo řešení odpadů TZB ve všech výkresech (např. instalační příčky a předstěny,
apod.). Výkres č. 2.10 řez rampou a schodištěm před hlavním vchodem (jedná se o samostatný
dilatační celek) - nedostatečné konstrukční řešení základu z hlediska roznášení zatížení. Chybí
podrobnější popis detailu, viz vykres č.2.12. V textu DP se objevují tloušťky a jejich kóty
v mm i cm - je vhodné sjednotit. Součástí DO je výkresová část z oblasti technologie a



rozpočet. V závěru DP by bylo vhodné uvést zdůvodnění (viz zadání DP) jaké technologiS;~~
postupy mají vliv na rychlost výstavby. Bližší vysvětelení v DP by zasluhovala "matice
zodpovědnosti" .



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Označení PP: dle platné ČSN používáme S (Suterén); str.7 DP.

- Kapitola 1: text "průzkum trhu" nemá vypovídající charakter, chybí na jakém vzorku či
skupině byl průzkum trhu prováděn.
- Kapitola 1: nejedná se jen o tepelně technické posouzení, ale i určení energetické náročnosti
budovy.
- Str. 10.3.1.1 - název Kapitoly začíná s malým písmenem.
U obrázků, např. 10.2 str. 57 chybí odkaz na pramen-je zřejmé, že obrázek je přebrán z jiné
literatury a použit bez odkazu, u Obr. 10.4 není zřejmé, zda se jedná o vlastní foto; na str. 59
a str. 62 je totožné čílování obrázků pod číslem 10A.
- Drobné překlepy (např. v Obsahu DP Kapitola 11 - správně má být uveden název kapitoly
"tepelně technické posouzení". Dále např. str. 62- jednotlivé texty bodů uvedených za tečkou
názvu je vhodné oddělit čárkou a na komci textu tečkou.

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

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Charakteristika výběrů a využítí studijních pramenů je poměrně malá Gen 5 odkazů na

odbornou literaturu), chybí přehled odkazů na použité softwarové podpory.

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

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Práci lze využít v praxi za předpokladu doplnění některých kapitol.

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

velmi dobře

Dne 27.12.2012
Podpis oponenta

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


