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Hodnocení obsahu práce a jeho souladu se zadáním: 
Obsah diplomové práce odpovídá zadání. ešení je komplexní.  
DP je dob e propracována, obzvlášt  v oblasti ekonomické. Zadání považuji za spln né. 
 
 
Hodnocení práce z hlediska struktury a návazností jednotlivých ástí: 

lení DP je i p es velký textový rozsah srozumitelné a odpovídá zadání. Jednotlivé ásti DP 
na sebe pov tšinou logicky navazují. Výkresová dokumentace je na výborné grafické úrovni  
a je uspo ádaná v logickém po adí. 
 
 
Základní zhodnocení diplomové práce: 
Textová ást DP je plnohodnotn  a pe liv  zpracovaná. Zpracování výkresové dokumentace 
postrádá v tší propracovanost, obzvlášt  v oblasti TZB. 
 

ipomínky a nám ty do diskuse: 
V DP je odvoláváno na inženýrsko-geologický pr zkum, z kterého jsou p ebrány vstupní údaje 
pro projek ní podklady, avšak není však doložen. 
Na str. 42 je zmín n statický posudek, není však doložen. 
Na str. 63 je špatn  uveden požadavek n50 na t snost pasivních staveb. 
Na str. 84 je uvedeno, že se nej ast ji používá nejdražší systém VELOX, což nekoresponduje 
s hodnotami uvedenými na str. 83. 
Bylo po ítáno „U“ v systému d evostavby p es ekvivalentní tepelnou vodivost? Izolanty mají 
velmi dobré vlastnosti v etn  zapo ítaných d ev ných trám ? 
Výkresová dokumentace: 
1.01 chybí nazna ení p ipojení objektu na komunikace.  
1.02, 1.03 chybí popisy materiál  v pohledech stavby 
2.01 – p edimenzování nosných prvk  pergoly a krytého parkovacího stání- vhodn jší využití 

ev ných prvk . 
4.01 chybí okótování prostupu základ  – velikost, umíst ní  
Ve výkresové dokumentaci by bylo vhodné zakreslit p etažení TI p es rám okna. 
Ve výkresech vodovodního potrubí místy chybí popisy dimenzí rozvod , chybí legenda ar. 
V DP nebylo nalezeno umíst ní (zakreslení) solárních kolektor  – st echa? Pozemek? 
9.01 – graficky nejsou rozlišeny typy kanalizace.  



 
 

ínos práce a možnost využití jejích výsledk : 
ínosem práce je hlubší analýza stavebního pozemku. 
ínosem je také hlubší popsání technologických postup  a parametr  výstavby, postupy 
zných stavebních postup , v etn  díl ího ekonomického zhodnocení. 
ínosem je analýza vzniku odpad  b hem výstavby.  
ínosem je ekonomická analýza r zných stavebních technologií.    

 
 
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 objevují drobné chyby v odborných terminech (nap . výkresy = výkresová 
dokumentace), eštin  (duplicita slov, drobné p eklepy) i v grafické úprav  textu 
(tzv. sirotci, zarovnání textu). Jazyková úrove  text  je dobrá. 
 

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