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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Energeticky efektivní přestavba zdravotnického zařízení Šumava v Českých 
Budějovicích 

Jméno autora: Bc. Jiří Krejčík 
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 náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadáním byl komplexní návrh přestavby objektu zahrnující část architektonickou (dispoziční úpravy, návrh nového podlaží, 
úprava fasád), konstrukční (návrh konstrukce nástavby a obálky celé budovy) a energetickou (koncepce vytápění, větrání, 
denní osvětlení, energetické posouzení), což vyžaduje odborný přehled v jednotlivých podoblastech návrhu. 
 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 

Práce je řešena komplexně, přehledně a postupně ve vhodném pořadí návrhu. Navržená opatření (dispozice, skladby 
konstrukcí atd.) hodnotím jako velmi kvalitní, oceňuji i přístup k environmentálním dopadům použitých materiálů (dřevěná 
nástavba) a návrh způsobu denního osvětlení středního traktu (střešní světlík). Bohužel práce není v jednotlivých oblastech 
dotažena do bezchybné finální podoby pravděpodobně z časových důvodů.   
 
Příklady nedostatků: 
- není dořešena návaznost zateplení obvodového pláště na terén, zajištění neprůvzdušnosti obálky u stávajících podlaží 
(průběh HVV), detailnější podoba střešního světlíku a stínění oken na jižní fasádě - chybí zobrazení těchto témat 
v komplexním řezu, schématu či v samostatných detailech 
- koncepce větrání by mohla být zjednodušena (a zlevněna) využitím kaskádového principu 
- posouzení energetické náročnosti není následováno optimalizací  
- porovnání potřeby tepla navrženého stavu se spotřebou za jeden předchozí rok nepovažuji za dostatečně průkazné 
a metodicky správné 
- bylo by vhodné doplnit výpočet úspor elektrické energie na umělé osvětlení po realizaci osvětlovacího světlíku 
- návrh zdroje tepla a distribučních prvků by si zasloužil také porovnání variant 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - 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. 
Student pracoval samostatně, konzultoval navržená opatření. Bylo by však účelné ještě zkonzultovat energetické posouzení, 
koncepci TZB či detaily.   

 

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. 
Práce je na odborné úrovni, je pěkným příkladem spojení architektonického citu a konstrukčních dovedností studenta, které 
považuji za velice důležité aspekty.  
Metodicky slibný začátek práce a jasná struktura ztrácí v druhé části práce na podrobnosti a metodické správnosti 
(posouzení energetické náročnosti).   
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je graficky velice přehledná, psaná věcným odborným jazykem. Bohužel obsahuje velké množství překlepů 
a gramatických chyb.  
Výkresy jsou srozumitelné, nicméně k větší čitelnosti by přispěly např. barevně zobrazené zásahy do dispozic a přídatné 
konstrukce atd. Výkresy také obsahují mnohá přehlédnutí, chybí zakreslení navrženého světlíku nad schodišťovou halou.  
Údaje z energetického posouzení v příloze se neshodují s údajem v textu. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Student využívá relevantní zdroje – výkresovou dokumentaci pro svou práci. Nepoužívá bibliografické citace, neboť tento typ 
práce je nevyžaduje.  
 

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. 
Hlavních koncepčních cílů student ve své práci dosáhl, nicméně měl by následovat ještě návrh optimalizace navrženého 
řešení na základě vypočtené energetické bilance a posouzení dosažených hodnot. Prospělo by i porovnání s příklady 
obdobných staveb v zahraničí.  
Další doporučení viz bod Splnění zadání. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

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

 

Práce je dobrým příkladem spojení architektonického citu a konstrukčních dovedností studenta, což považuji za velice 
důležitý aspekt nejen pro stavební praxi.  
Bohužel student nedotáhl svoji práci (po slibném začátku) v potřebné podrobnosti až k závěrečnému posouzení a optimalizaci 
a mnohé podoblasti návrhu jsou řešeny spíše formálně a bez variant.  
Věřím však, že uvedených nedostatků práce si je student vědom a je schopen je řešit. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře. 
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