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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 Matěje Táborského bylo zpracování úvodní rešerše z oblasti energeticky úsporných a 
pasivních domů a dále pak zpracování jednostupňové projektové dokumentace energeticky úsporného domu 
dle zadané studie bytového domu ve formátu BIM. Součástí zadání bylo zpracování stavební části projektové 
dokumentace vč. vybraných min. 5 detailů, předběžný návrh hlavních nosných prvků v rámci konstrukční části a 
technická zařízení budov – vodovod, kanalizace a vzduchotechnika. Z hlediska zadání a rozsahu diplomant splnil 
specifikované cíle v požadovaném rozsahu, po dohodě s konzultantkou v rámci zpracování práce na stáži 
v Rusku bylo dodatečně upuštěno od zpracování části vzduchotechnika, ačkoli z hlediska navrhovaného 
energeticky úsporného objektu je návrh větrání vč. dimenzí a vazby na stavební část (prostupy, světlé výšky, 
podhledy aj.) velmi důležitá. Nízkoenergetické stavby však diplomant dosáhl i bez mechanického větrání 
s rekuperací.    
 
Formálně je diplomová práce zpracována velmi pečlivě a výkresy působí profesionálním dojmem, z hlediska 
formálního technického názvosloví bylo v úvodní rešerši několik nepřesností a překlepů. Situace, která nebyla 
zadáním požadována, je převzata ze studie (zadání) a z hlediska zpracovávaného stupně projektové 
dokumentace v diplomové práci není její provedení dostatečné, není uveden zdroj a na venek působí, jako by ji 
diplomant vytvářel sám.   
 
Ve stavební části v půdoryse 1.NP chybí zakreslená návaznost na terén – výškové kóty, zakreslení okapového 
chodníku, případně běžných chodníků a pozemní komunikace. U tepelně technických výpočtů není u jedné 
z podlah dodržen požadavek ČSN na množství zkondenzované vlhkosti ve skladbě 0,1 kg/(m

2
.rok). Ve výkresu 

půdorysu střechy nejsou zakresleny okapní svody, rozvodí a spády žlabu. Jinak je výkresová dokumentace 
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zpracována na velmi dobré úrovni, jak formální, tak odborné. Návrh základů byl proveden v konstrukční části, 
ale vlastní výkres půdorysu základu nebyl zpracován.    
 
Diplomant Matěj Táborský pracoval na své práci od počátku velmi svědomitě, se zájmem, prokázal schopnost 
samostatné tvůrčí inženýrské práce a přínosem pro diplomanta bylo proniknutí do navrhování s využitím 
nástroje BIM i zpracování diplomové práce na zahraničním pracovišti, kde mohl student konfrontovat odlišné 
názory a přístupy stavebního inženýrství v různých klimatických i ekonomických podmínkách.   

 

 

III. Celkové hodnocení 

 

Jako vedoucí diplomové práce hodnotím předloženou práci známkou: 
 

 

B (velmi dobře) 
 
 
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 7. 2. 2017 

 
 
 
          
         Vedoucí diplomové práce  

Ing. Ctislav Fiala, Ph.D. 
  


