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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       

Poznámka: Políčka v tabulce zaškrtnete pomocí dvojitého kliknutí na políčko myší (vybrat „Výchozí hodnota = zaškrtnuto“), nebo místo něj 

do příslušné buňky tabulky vepište znak X. 

 
II. Slovní hodnocení 

 

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých kritérií (povinné pole, max. ½ stránky): 
 

Práce je zaměřena na multikriteriální posouzení projektu novostavby MŠ a ZŠ v Postřekově 
metodikou SBToolCZ pro školské stavby a návrh úprav pro případné zlepšení návrhu. Cílem 
práce bylo jednak ověřit první verzi metodiky SBToolCZ pro školské stavby a jednak 
vyhodnotit reálný projekt novostavby školy.  
 
Jako podklad použila studentka reálný projekt v úrovni architektonické studie (atelier A91, 
Ing. arch. Jiří Makovec, 2017), stavebně energetický koncept (UCEEB, 2018), zprávu o 
průběhu participativního plánování (UCEEB, 2017).  
 
Studentka pracovala po celou dobu velmi pečlivě, zodpovědně a s velkým nasazením. Po 
seznámení se s podklady a prostudování metodiky vytvořila vlastní spread sheet s kritérii a 
benchmarky metodiky SBToolCZ, aby mohla efektivně hodnotit různé verze projektu a 
navrhovat možné úpravy. Byl proveden velmi pečlivý rozbor navrženého stavebně 
technického řešení stavby. Velkou část studentka věnovala vizuálnímu komfortu, byť chybně 
hodnotila kvalitu oslunění, která pro školské stavby není relevantní.  
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Přes velmi pečlivé zpracování práce a její pravidelné konzultování však nejsou výsledky 
analýzy zcela přesvědčivé. Tento výsledek je částečné dán malými praktickými zkušenostmi a 
chybějícím nadhledem a v některých momentech nepřiměřeně konzervativním přístupem. 
Velmi kvalitní návrh školy v PAS standardu s příkladným zohledněním kritérií naplňujících 
specifika školských staveb a s příkladným zapojením všech cílových skupin v dosavadních 
fázích projektu dosahuje relativně průměrné výsledné hodnocení. Stejně tak analýza 
výsledku a návrh opatření postrádá potřebný nadhled a invenci, kdy navrhovaná opatření 
vedou pouze k nevýznamnému zlepšení.  
 
V tomto případě pravděpodobně samotné výsledky analýzy by po věcné stránce potřebovaly 
kritickou revizi a diskusi. Nicméně i tak jsou tyto výsledky cenné pro další vývoj metodiky i 
pro vlastní zpracování dalších fází projektu. Vzhledem k velmi odpovědnému přístupu ke 
zpracování práce a k nasazení práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jako velmi dobrou.  
 

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 18. 6. 2018 

 
 
 
 
         Vedoucí diplomové práce 
  


