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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 
                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:        

Téma diplomové práce :  Ekonomická náročnost revitalizace koncelářského objektu na 
nízkoenergetický standard 

      

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Michal Holek 

      
 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
    V průběhu zpracování zadání DP, byl student několikrát upozroněn na nutnost posoudit 
ekonomickou náročnost revitalizace z několika hledisek. Student se však zaměřil pouze na 
vytvoření rozpočtu stavebních prací a materiálů - proto je zadání splněno pouze částečně. 
 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
     V rámci specifikace zadání DP je práce přehledná průměrně. 
 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
    Výkresová část DP je zpracovaná poměrně přehledně - je patrna projekční nevyzrálost. 
Rozpočet je zpracován v rámci SW vybavení fakulty poměrně podrobně a hodnotím jej 
pozitivně. 
Textová část (technické zprávy) jsou zpracována dle platné vyhlášky a věcně specifikuje 
náležitosti zpracované DP. Zpracování textové části je průměrné. Některé používané obraty, 
termíny, názvy jsou těžkopádné a ne zcela přesné (viz. Bibliografie??) 

 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
    Čas strávený řešením konstrukčních záležitostí mohl být věnován podrobnějšímu a širšímu 
vyhodnocení ekonomické náročnosti z více hledisek. 
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
    DP v rámci svého zadání  a zpracování nepřináší žádné nové poznatky 
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Student v průběhu vypracovávání DP vybral vhodné prameny a dobře je pro svou práci 
využil. 
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    V textu i na výkresech jsou patrny drobné nedostatky, které zásadním způsobem neovlivňují 
přehlednost a přesnost dokumentů. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    DP by po dopracování mohla sloužit investorovi (majiteli) jako podklad pro výběr 
dodavatele a pro určení rozsahu a ceny prací. 
 
 
9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   dobře 
      
 
 
 
    Dne 17.12.2012   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


