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I. Kritéria hodnocení 
 

Kritéria hodnocení A B C D E F nehodnoceno 

Splnění cílů a zadání práce        

Odborná úroveň práce        

Vhodnost použitých metod        

Formální a grafická úroveň práce        

Srozumitelnost práce        

Schopnost studenta aplikovat 
inženýrský přístup při řešení 

       

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. Připomínky k práci 

 

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých kritérií (povinné pole, rozsah ¼ - ½ stránky): 
 

Práce je velmi podrobně zpracovaná, důsledně popsaná, s pečlivostí a úpravností 
zkompletovaná. Zabývá se velmi žádoucím tématem – konverzí historických staveb pro 
současné funkce a využití pro 21. století.  
Hledání nových funkcí pro zanedbané historické objekty je úloha náročná, natož ještě pro 
objekt původně skladovací, s malými okny a problematickými dřevěnými konstrukcemi. 
Z práce čiší výrazné zaujetí diplomantky pro dané téma. Začíná analýzou stavu, a to doslova 
od základu - od slova „sýpka“. Přes historii stavby i sídla až k novým funkcím. Rešerše jsou 
výborné, dobře reprezentují ukázky správných příkladů revitalizací sýpek, případně 
s podobnými rysy pro zadaný případ. Hodnocení stavu i příkladů je osobní.   
Navrhuje 3 varianty řešení sýpky, a dle provozu vybírá konečný návrh. Řešení je 
odůvodněno, skladby podrobně popsány, nové prvky posouzeny a přehledně 
nadimenzovány. Energetická koncepce je navržena přehledně, je stanoveno 5 zón, kapacity, 
počty, popis klimatických dat je přesný.  
Koncepční řešení TZB: 
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Větrání je posouzeno z hlediska historie i současnosti, rozdělení je na 3 části, systém 
vzduchotechniky je detailní, má popsány předpoklady i nejistoty, včetně popisu orientace 
hlavic VZT na jih či sever. 
Vytápění je uvažováno tepelným čerpadlem země – voda, s geotermálními vrty. Zde chybí 
větší vazba na kontext místa, k podloží: 
 
Projekt obsahuje jímání dešťových vod a využívání pro splachování WC. Teplá voda je 
ohřívána ekonomicky lokálně elektricky. 
Formálně je práce uspořádána dobře, obsažně, správně cituje zdroje, výkresy i schémata  
jsou přehledné, (snad v řezu chybí absolutní a relativní kótování). 
Řešení je zvoleno přiměřeně pro dané zadání a kapacity, materiály jsou odůvodněny. Zadání 
práce bylo splněno. 
Diplomantka navíc vykazuje v práci vysoké zaujetí pro přestavbu historického objektu, a to 
tak, aby byl zachován genius loci, i kvalita stavby pro uživatele. 
 
 
III. Doporučení pro rozpravu 
 
A) Bylo zvažováno, zda lze geotermální vrty v místě provést? Nedaleko je niva potoka, 

nenastane zásah do ochranného pásma vodního toku? Je informace o tom, jaká je 
v místě předpokládaná geologie podloží? 

B) Vysvětlete podrobněji funkci topných lišt. 
C) Uveďte výhody a nevýhody elektrických sálavých panelů. 
D) Jsou ještě nějaké další možnosti zapojení OZE do projektu? 
 

 
 
 
 

VI. Celkové hodnocení 
Jako oponent hodnotím předloženou diplomovou práci známkou: 

 

A 
………………… 

Používaná stupnice hodnocení: 
 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

 
 

V. Závěr 
 

Na základě výše uvedeného jako oponent předložené diplomové práce:  
 

 Doporučuji práci k obhajobě 

 Nedoporučuji práci k obhajobě 

 
V Netvořicích  dne 5.2.2019  
         Oponent diplomové práce 
         Ing. Jiří Šír 


