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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): 

 

V předložené DP řeší její autor komplexní návrh elektroinstalace včetně slaboproudých roz-

vodů a bezpečnostního systému formou technické zprávy k projektu. Autor rozdělil práci do dvou 

částí. V první, teoretické části, se zaměřil na obecný popis dané problematiky z hlediska s prací sou-

visejících legislativních a technických předpisů a popisu základních elektroinstalačních komponent. 

V druhé předkládá technickou zprávu včetně v příloze uvedené rozsáhlé výkresové dokumentace. 

Závěrem uvádí investiční materiálové náklady a předpokládané roční náklady spojené s provozem 

navržené instalace.  

K práci mám několik připomínek  

1) Str. 12. Hliník má oproti mědi vyšší tvrdost 

2) Str. 35. Chybně zakreslené zapojení zásuvky na obr 13 

3) Str. 50 a přílohy. Ve výkresové části schází nebo není zakresleno střešní okno případně vi-

kýř u místností 2.03 pokoj a 2.07 koupelna. (Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických po-

žadavcích na stavby včetně změn: vyhláškou č 20/2012 Sb). 



 

Autor prokázal dobrou orientaci v zadaném tématu a výše uvedené připomínky nesnižují 

kvalitu jeho DP, která je pečlivě, přehledně a logicky zpracována s doprovodnými výpočty a komen-

táři. Obsah práce odpovídá plně pokynům pro vypracování. 

 

 Otázka k obhajobě: 

• Na str. 52 uvádíte: „ ..v celém domě budou k vytápění použity radiátory, výjimku tvoří pouze 

kuchyň a koupelna v přízemí, kde je využito podlahové vytápění“. Proč volíte tento způsob vy-

tápění, když kuchyň je spojena v jednom prostoru se vstupní halou a obývacím pokojem 

 
Práci doporučuji k obhajobě se stupněm hodnocení ve stupnici A - F 

A / výborně 
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