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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Možnosti revitalizace bytových domů v památkově chráněném území 
Jméno autora: Bc. Tomáš Drobílek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technologie staveb 
Oponent práce: Mgr. Michal Drmola 
Pracoviště oponenta práce: BPD Partners, Evropská 11, 160 00 Praha 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomová práce mapuje základní postupy při revitalizaci rezidenčních budov, přičemž jako iniciační moment je zvolen 
záměr půdní vestavby. Kontext památkově chráněného území dobře ilustruje jednu z mnoha komplikací podobného 
procesu, u nějž je problematika stavebně-technická úzce propojena s otázkami ekonomickými či správně-právními.     

 

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.  

Práce splnila zadání – její čtenář má k dispozici užitečný podklad pro strategickou přípravu podobného záměru. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autor prokazuje dobrou orientaci v dané problematice – pozitivně se projevují zejména jeho praktické zkušenosti, o něž se 
ve své práci opírá.  

 

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 
Práce vykazuje všechny nezbytné náležitosti odborně zpracovaného textu. 

 

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 
Kvalitní stylistickou i typografickou kulturu práce zbytečně kazí občasné pravopisné prohřešky. 

 

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. 
Diplomová práce formálně správně, dostatečně a vhodným způsobem čerpá z odborné literatury i z elektronických zdrojů.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Autor se zabývá teorií zaměřenou na možnosti a způsoby revitalizace a rekonstrukce bytových domů nacházejících 
se v území, na které se vztahuje ochrana národního památkového ústavu. Správně tuto problematiku vnímá a 
prezentuje v širších souvislostech – projekční a architektonické zadání je totiž v mnoha ohledech determinováno 
nejen problematikou stavebně-technickou, ale také ekonomickou či právně-správní. Jako cenné se ukazují 
především vlastní zkušenosti autora, protože na nich je nejlépe prezentovaná složitost analyzované problematiky, 
zejména pak neutěšená situace v rozhodovacích a schvalovacích procesech ze strany příslušných orgánů veřejné 
moci. Profesně užitečné jsou zpracované přehledy finančních nákladů, opřené o variantnost jednotlivých 
projekčních řešení; určitým nadstandardem je odkaz na dotační tituly v oblasti revitalizace. Jako určitý nedostatek, 
který lze ovšem vysvětlit omezeními v rozsahu diplomové práce, je absence alespoň základního představení 
revitalizace některých dalších významných technických celků v bytovém domě. Koncept půdní vestavby má totiž 
často zcela zásadní vliv na koncept rekonstrukce „spodní stavby“. Zejména u infrastruktury páteřních rozvodů ve 
společných částech domu, u systému vytápění, u sanace sklepních prostor či funkčně přináležejícího pozemku, ale 
například také při řešení problematiky řízení dopravy v klidu – zde všude by se alespoň v závěrečném shrnutí daly 
naznačit možné rozdíly v projekčních řešeních, respektive ve volbě revitalizačních postupů. Bylo by vítanou 
skutečností, pokud by se ještě šířeji podařilo toto téma dopracovat například na úrovni dizertační práce.  
I přes uvedený nedostatek hodnotím celkově kladně - výběr tématu pomáhá oblasti, která je vlivem historického 
vývoje značně zanedbávaná. Ačkoliv bytový fond v Česku patří k nejstarším v Evropě (dosahuje v průměru 53 let) a 
jeho renovace ve srovnání s většinou ostatních zemí probíhá velmi pomalu (cca 10 tisíc bytových jednotek za rok), 
je oblast péče o celoživotního cyklus rezidenčních budov často svěřována do rukou neprofesionálů. Z toho pak 
plynou často nevratné škody při jeho revitalizaci. Logická provázanost jednotlivých kapitol této práce a z nich jasně 
zpracované výstupy poskytují praktickou oporu pro ty, kteří připravují záměr revitalizace bytového domu, a proto ji 
hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
Závěrem si dovolím položit následující otázku – jak správně naznačujete v úvodním výkladu, realizace půdní 
výstavby s cílem revitalizovat bytový dům je mimo jiné předmět občansko-právních vztahů. Majitel budovy, ať už je 
pouze jeden nebo se jedná o kolektivně vlastněný objekt, potřebuje jako laik pro své rozhodnutí kromě rozpočtu i 
procesní a časovou posloupnost jednotlivých kroků při revitalizaci domu. Dokážete ze své zkušenosti alespoň 
rámcově formulovat sled jednotlivých kroků a přidělit k nim předpokládanou časovou náročnost?  
 
 
Datum: 4.2.2018     Podpis: 


