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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Renovace roubeného domu v Jizerských horách na energeticky efektivní 
stavbu 

Jméno autora: Bc. Martina Krausová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb (K124) 
Vedoucí práce: Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Fakulta stavební ČVUT – Katedra konstrukcí pozemních staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Obecně téma renovace je náročné zadání, které vyžaduje komplexní přístup zpracovatele a přehled v jednotlivých 
podoblastech návrhu. Zde je navíc v kombinaci s dřevostavbou historické hodnoty, kde by se měl brát ohled na zachování 
hmotné a ideové podstaty.  
 

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. 

Zadání bylo splněno beze zbytku. Studentka navrhuje opatření pro renovaci dřevěného roubeného domu tak, aby byl 
energeticky efektivní, poskytoval zdravé a příjemné prostředí pro své uživatele a zároveň aby byl co nejvíce zachován jeho 
původní ráz a historická hodnota. Navrhuje skladby obálky stavby včetně velkého množství detailů návazností konstrukcí 
a také koncepci vytápění a větrání. To vše doplňuje tepelně technickým posouzením dílčích skladeb i celkové energetické 
náročnosti a vlivu na životní prostředí. 
Oproti zadání byla práce rozšířena o návrh více variant např. dílčích opatření na obálce budovy, což znamenalo tepelně 
technicky posoudit velké množství vhodných skladeb, ze kterých studentka vybrala variantu na základě multikriteriálního 
hodnocení.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Studentka pracovala samostatně a svědomitě a průběžně svou práci konzultovala. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Odevzdaná práce je na velmi vysoké odborné úrovni. Téma řeší komplexně a v každé podoblasti jde do požadované hloubky, 
neztrácí však nadhled a postupně se zabývá všemi podstatnými aspekty.   
Správně začíná zhodnocením stávajícího stavebního stavu - zmapování nedostatků stavby (vlhkost, stabilita, biotické 
napadení, nedostatečné větrání atd.), které řeší spolu s návrhem opatření z hlediska tepelně-technického.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je zpracovaná přehledně, graficky velice zdařile. Výkresy jsou na vysoké odborné úrovni. Jazyková stránka bohužel 
obsahuje stylistické neobratnosti a větší množství překlepů. 
Formálně práce obsahuje všechny požadované náležitosti včetně seznamu použité literatury a pramenů, příloh, obrázků, 
grafů atd. 
K větší názornosti navržených opatření by přispělo jejich grafické odlišení např. jinou barvou (celkové výkresy).  
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K práci nejsou přiloženy posudky o výpočtu součinitele prostupu tepla navržených skladeb - vzhledem k počtu skladeb mohlo 
být součástí PDF verze na CD. 

 

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. 
Studentka využívá vhodné prameny a odbornou literaturu, převzaté prvky řádně odlišuje od vlastních.  
Nicméně jádro práce je z vlastní podstaty originální přínos studentky. 
 

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. 
Dosažené výsledky návrhu renovace považuji za velmi dobré. Bylo dosaženo výrazného snížení potřeby tepla na vytápění 
objektu, kvalitního vnitřního mikroklimatu citlivým integrováním řízeného systému větrání s rekuperací tepla a eliminace 
tepelných mostů, a to při zachování původního rázu stavby.  
Je vidět, že i historické objekty mají vysoký potenciál energetických úspor. 
   
K práci mám jen několik připomínek a podnětů: 
 - bylo by vhodné dořešit ještě návaznost vnitřního zateplení stěny světnice a podlahy nad klenutým sklípkem a detail uložení 
okenního rámu do kamenné stěny na severní fasádě 
- doporučuji navrhnout jiný způsob odvětrání střešního pláště či alespoň jiný tvar hřebene, navržený způsob nekoresponduje 
s původním vzhledem a tvarem střechy a evokuje těžkou krytinu 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

 

Diplomová práce prokazuje komplexní vhled studentky do problematiky nejen energeticky úsporných staveb, ale i 
cit pro výběr vhodných opatření a materiálů respektujících jak historickou hodnotu stavby, tak její původní ráz 
a obdobný charakter použitých přírodních materiálů.  
Práce je zpracována svědomitě a s velkou podrobností. 
Vypracovaný návrh je možné použít jako pilotní příklad a vzor komplexního přístupu k renovaci obdobných staveb.  
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Navrhuji udělit pochvalu za zpracování diplomové práce. 
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