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I. Kritéria hodnocení 

 

Kritéria hodnocení A B C D E F 

Splnění cílů a zadání práce       

Formální a grafická úroveň práce       

Srozumitelnost práce       

Hodnocení přístupu studenta k práci během semestru       

  

 
II. Slovní hodnocení 

 

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých kritérií: 
 

Cílem práce diplomanta Lukáše Veselého byl návrh a vyhodnocení obálky administrativní budovy z hlediska 
potřeb energie na vytápění a chlazení budovy, se zaměřením na zpracování detailů vč. jejich ověření 
v programu AREA, dále pak zpracování projektové dokumentace vybrané varianty v úrovni pro stavební 
povolení – stavební část s detaily a konceptem TZB. Z hlediska zadání a rozsahu diplomant splnil specifikované 
cíle v požadovaném rozsahu, z hlediska rozsahu dokumentace pro stavební povolení chybí ve složce půdorys 
základů.     
 
Formálně je diplomová práce zpracována velmi pečlivě a přehledně a to textová i grafická část práce. Pouze 
v rozpiskách výkresů chybí, co za objekt se v projektu vlastně řeší.  
 
Stavební část, koncept TZB i energetické výpočty jsou zpracovány přehledně, po technické stránce správně, až 
na spodní část stavby, která byla poněkud opomenuta/nedotažena – chybí podrobnější řešení bílé vany – 
zmínka že je z betonu C30/37 opravdu nestačí, není zřejmé jakým způsobem je vodonepropustnost zajištěna – 
krystalizační příměsi nebo jinak? Šířka stěn bílé vany 200 mm není nerealizovatelná, ale technologicky bude 
provedení bez chyb velmi náročné – těžko realizovatelné. Ve výkrese suterénu je chybně zakreslena návaznost 
na terén (řešení, tloušťky čar, výškové kóty aj.). Při specifikaci zdiva v legendě je třeba specifikovat pevnost 
tvárnic, druh a pevnost malty. Ve výkresech horních podlaží není zcela zřejmé řešení odvodnění teras. 
Technická zpráva by mohla být popisnější a detailnější. Výkresová dokumentace je až na uvedené výtky 
zpracována na velmi dobré úrovni. 
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Diplomant Lukáš Veselý pracoval na své práci od počátku velmi svědomitě, se zájmem, prokázal schopnost 
samostatné tvůrčí práce a umně provázal nabytí teoretických znalostí s jejich následnou praktickou aplikací při 
řešení návrhu administrativní budovy.   

 

 

III. Celkové hodnocení 

 

Jako vedoucí diplomové práce hodnotím předloženou práci známkou: 
 

 

A (výborně) 
 
 
Používaná stupnice hodnocení: 

 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

 

 

IV. Závěr 

 
Na základě výše uvedeného jako vedoucí předložené diplomové práce:  
 

 Doporučuji práci k obhajobě 

 Nedoporučuji práci k obhajobě 

 
 
 
 
 
 
V Praze dne 8. 2. 2017 

 
 
 
          
         Vedoucí diplomové práce  

Ing. Ctislav Fiala, Ph.D. 
  


