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Hodnocení (1 – 5) 
(1 = nejlepší; 5 = nejhorší): 

 

1. Splnění požadavků zadání:  1 
    

2. Systematičnost při řešení dílčích úkolů:  1 
    

3. Schopnost aplikovat znalosti a využít literaturu při řešení:  1 
    

4. Formální a jazyková úroveň práce:  1 
    

5. Přehlednost a členění práce:  1 
    

6. Odborná úroveň práce:  1  

    

7. Závěry práce a jejich formulace:  1 
    

8. Celkové hodnocení práce známkou (A, B, C, D, E, F):  A 
slovně: výborně  

    

 
Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 

Předkládaná práce je již na první pohled zpracována velice pečlivě a precizně. Diplomant 
v rámci celé práce postupoval logicky, práce je svým pojetím přehledná a názorná. Textová a 
výpočtová část je vyčerpávající, grafická část je provedena přehledně a ve standardní kvalitě 
provedení. 

K  práci mám pár poznámek: 

 Protokol o určení vnějších vlivů by bylo vhodné zpracovat pro typové místnosti 
s jednoznačným závěrem: jaké je v dané místnosti definované prostředí. 

 V ekonomickém zhodnocení návrhu jsem nenašel celkový objem předpokládaných 
investic. Tato kapitola je obecně spíše filosofickou záležitostí, než technickým textem 
podpořeným ekonomickými ukazateli. Také postrádám soupis materiálu (tzv. „slepý 
výkaz výměr“), který bývá u diplomových prací tohoto charakteru samozřejmostí. 

 V textu je odkazováno na normy již neplatné (např. ČSN 33 2000-5-523 – str. 76, 
ČSN 33 3040 – str. 79, atd.) nebo neexistující (např. ČSN EN 33 2130 – str. 77). 



 

 Postrádám situační výkres se zakreslením popisované přípojky NN, výkres hromosvodu a 
uzemnění (alespoň schématicky). 

 Bylo by vhodné výkresovou část doplnit příslušnými legendami, u výkresů dispozičního 
řešení pak chybí měřítko. 

 Rozsahově je předkládaná práce poněkud nad rámec diplomové práce. 

 V textu práce se objevuje několik drobných formálních nedostatků, jež však nemohou 
nijak snížit kvalitu úrovně předložené práce. 

 
Výše uvedené poznámky však nijak nesnižují kvalitu diplomové práce pana Horkého. Svojí prací 

prokázal pan Horký schopnost pracovat nejen s odbornou literaturou ale i s technickými standardy. 
Práce splňuje zásady stanovené v zadání při dodržení pravidel kladených na diplomové práce. 

Všechny dílčí úkoly zadání byly splněny – z těchto důvodů doporučuji práci k obhajobě. 

 
 
 
Otázky k obhajobě: 

1. V protokolu o určení vnějších vlivů uvádíte vliv BE2N2. Můžete v krátkosti naznačit rozsah 
problematiky prostředí s nebezpečím šíření ohně? 

2. Jaká je hodnota ochranného úhlu Vámi specifikované jímací tyče v závislosti na stupni LPS 
a výšce budovy (viz str. 83)? 

 
 
 
 
Datum: 14. května 2015 Podpis: ...................................  
 



 

Poznámky: 
1) Celkové hodnocení práce nemusí být dáno průměrem dílčích hodnocení. 
2) Pro celkové hodnocení (bod 8) použijte v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze 

tuto stupnici:  

 výborně   velmi dobře   dobře   uspokojivě  dostatečně  nedostatečně 

A B C D E F 

 


