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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Rekonstrukce bytového domu 
Jméno autora: Bc. Ondřej Hradecký 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Vedoucí práce: Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra konstrukcí pozemních staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomová práce je zaměřena na rekonstrukci a modernizaci bytového domu v Lázních Bělohrad s ohledem na 
minimalizaci energetické náročnosti provozu budovy. Jde o dobře zpracované zadání využívající převážně standardních 
konstrukčních přístupů a řešení.  

 
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. 
Předložená diplomová práce splňuje zadání. V textové části je zpracovaná rešerše a analýza modernizace zadaného 
objektu ve dvou alternativách a jejich porovnání se stávajícím stavem a závěrečným vyhodnocením. V projekční části 
diplomant zpracoval vybraný návrh, který vykazuje nejlepší parametry z hlediska energetické náročnosti. Práce splňuje 
vytčené cíle v plném rozsahu.  

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Diplomant pracoval po celou dobu samostatně, vlastní zpracování práce pravidelně konzultoval s vedoucím DP.  
Diplomová práce je po věcné i formální stránce na velmi dobré úrovni. Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí 
práce. 

 
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. 
Odborná úroveň diplomové práce je velmi dobrá a nevykazuje zásadní nedostatky. V projektové části se diplomant zaměřil 
na technické řešení úprav a sanačních opatření s ohledem na dosažení co nejlepších parametrů z hlediska spotřeby 
provozní energie. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň DP je dobrá, v práci jsem neshledal zásadní nedostatky. Grafické zpracování je na velmi dobré 
profesionální úrovni. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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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Výběr podkladů pro práci je relevantní. Použité studijní materiály diplomant citoval v souladu s citačními zvyklostmi.  
 

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. 
 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Celkově hodnotím práci diplomanta Bc. Ondřeje Hradeckého v rámci zpracování diplomové práce jako kvalitní a 
profesionální. Diplomant prokázal schopnost samostatné inženýrské práce na zadaném úkolu a splnil zadání v 
požadovaném rozsahu. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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