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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Diplomová práce se detailně zabývá regenerací sušárny Schöffl v usedlosti č.p. 9 v Trnovanech u Žatce s
konceptuálním přesahem vztahu k revitalizaci obce. Výsledkem je vize ideální hospodářské usedlosti.
Spočívá v revitalizaci samotné sušárny na funkční a expoziční část, dostavbě pohostinství s ubytováním
pro turisty a brigádníky, v blízkém okolí nově navržené cestní sítí či přírodním muzeu představujícím
různé formy z historie pěstování chmele.
Splnění zadání

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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Zadání diplomové práce splněno, rezervou je absence náznaku podrobnějšího stavebně technického řešení
vybraných detailů návrhu.
Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.
Student se práci věnoval systematicky a průběžně, což prokazoval při pravidelných konzultacích.

Odborná úroveň

B - velmi dobře

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

Výběr zdrojů, korektnost citací

B - velmi dobře

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu
s citačními zvyklostmi a normami.
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Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.

Oceňuji samostatnou práci na analýzách celé obce Trnovany a v hledání a návrhu optimálních variant
funkčního a architektonického řešení stavebních úprav areálu této unikátní zemědělské usedlosti v kontextu
připravovaného zápisu města Žatce a Krajiny žateckého chmele do seznamu památek UNESCO.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Diplomant se věnoval shromáždění a vyhodnocení dostupných podkladů, průzkumů a zaměření k celé
obci Trnovany (ve spolupráci s Petrem Churáčkem) a především k řešené usedlosti Schöffl a svůj návrh založil na
vyhodnocení analýz širšího kontextu problematiky celého území. V práci jsou rezervy související s absencí
podrobnějšího popisu a vyhodnocení stavebně historického vývoje a proměn areálu.
Diplomní práce Vojtěcha Palma je prezentována v dobře strukturovaném, přehledném a kultivovaně
zpracovaném grafickém provedení a názorně představuje vizi návrhu revitalizace areálu usedlosti.
Je v ní věnována péče jak zodpovědnému návrhu obnovy, stavebních úprav a nového funkčního využití
stávajících historických objektů stodol a sušárny včetně jejich citlivých architektonických korekcí, přesně cílených
intervencí a doplnění vhodného technického a obslužného zázemí, tak zároveň návrhu kultivované kontextuální
a funkční novostavby pohostinství a ubytování hostů, turistů a chmelových brigád na místě zaniklého objektu u
vjezdu do hospodářského dvora.
Představené vizulizace architektonických úprav vybraných interiérů objektu prezentují velmi kultivovaný
a citlivý přístup k rehabilitaci historického objektu, který přestože není zapsanou nemovitou kulturní památkou,
tak vykazuje takové kvality, že si zaslouží odpovídající šetrný návrh s respektem k dochované struktuře.
Zadání diplomové práce splněno, rezervou je absence náznaku podrobnějšího stavebně technického
řešení vybraných detailů návrhu obnovených objektů, novostavby i zahradních úprav, což však překračuje rozsah
i tak již náročného zadání. Zejména by bylo vhodné prokázat smysl a naznačit zamýšlené technické provedení
laťového prosklého střešního pláště novostavby.
Věřím, že se tato diplomová práce díky kvalitám nárhu a komplexnímu přístupu diplomanta k tomuto
nelehkému úkolu představuje inspiraci pro podobné nevyužitých a chátrajících usedlostí na Žatecku.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 3.6.2022

Podpis: Tomáš Efler
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