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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza požárních rizik dřevostavebního panelu pro dodatečné zateplování 
staveb 

Jméno autora: Bc. Tomáš Zákora 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Vedoucí práce: Ing. arch. Petr Hejtmánek 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra konstrukcí pozemních staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. 

Všechny vytyčené cíle jsou bez výhrad splněny. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Student prokázal schopnost samostatné odborné činnosti v oboru požární bezpečnost staveb. Na pravidelné konzultace 
přicházel připraven a s podnětnými náměty směřování diplomové práce. Oceňuji aktivitu zejména při zpracovávání 
praktické části DP, ať již jde o návrh a výrobu hořáku nebo o množství variant a optimalizaci matematického modelu. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 
řešení. 
Výhodou tématu je vědecká aktuálnost a „konkrétnost“. Ale nejen díky těmto aspektům je práce přehledná, dobře 
strukturovaná a odborně na výši.  

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Text diplomové práce je formulován přesně a přehledně, občas se v textu objeví méně srozumitelné formulace, 
pravopisných chyb je minimum. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Bez výhrad. Počet zdrojů je dostatečný, zdroje jsou z převážné většiny relevantní a citovány dle požadavku.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Student prokázal schopnost samostatně pracovat v jak rovině zisku teoretických znalostí, jejich uplatnění v praxi, 
v rovině čistě praktické, ať již šlo o matematické modelování nebo kompletní přípravu zkoušky, až po rovinu 
organizační. Vzhledem ke spoustě odvedené práce a hmatatelných výsledků lze z mého pohledu odpustit některé 
drobné chyby v matematickém modelu (konkrétně nefunkční čidla v teplovzdušných potrubích), které vzhledem 
k výpočetnímu času modelu nešlo opravit před odevzdáním diplomové práce. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 10.2.2017     Podpis: Petr Hejtmánek 


