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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Ano plně. 

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Předložená DP je zpracována velmi pečlivě s promyšlenou návazností jednotlivých kapitol, 

které jsou zpracovány velmi podrobně.  

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Diplomová práce v plném rozsahu splňuje požadavky zadání. Jednotlivé kapitoly jsou 

mnohdy zpracovány nad rámec zadání. Student se v dané problematice velmi dobře orientuje. 

Z DP je dobře patrné využití znalostí a zkušeností z odborné praxe studenta v projekční 

kanceláři. Diplomant se též velmi dobře zhostil úkolu, promyslet projekt hasičské stanice i 

z hlediska úspor energie, což je dobře patrno nejen v návrhu jednotlivých skladeb konstrukcí, 

ale i v uvážlivé volbě navrhovaných zdrojů energie, kde úspěšně aplikuje zařízení využívajících 

obnovitelné zdroje energie. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Nemám.  

 

 

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

    Přímo nepřináší, ale je nutno vyzdvihnout a kladně ohodnotit snahu diplomanta, navrhout 

projekt stavby promyšlený do detailů jak konstrukčních, tak zejména technologických. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Na velmi vysoké úrovni. 

 

 

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

    Bez výhrad, po všech stránkách se jedná o velmi zdřilou DP. 

 

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

    Po dopracování lze použít přímo v praxi, případně může sloužit jako zdroj informací pro 

studenty nižších ročníků. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

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

   VÝBORNĚ. 

      

 

 

 

    Dne 3.1.2022   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


