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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rekonstrukce historických fasád 
Jméno autora: Bc. Anežka Skřivanová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Ing. Lucie Brožová Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Tématem diplomové práce je problematika rekonstrukcí historických fasád. Jedná se o poměrně složité téma, v dnešní 
době velmi aktuální. Práce se zabývá historickým vývojem, tradičními materiály a tradičními pracovními postupy. 
Studentka se pokusila nastínit způsob oceňování prací při rekonstrukcích historických fasád, které je vzhledem ke 
specifikaci prací a nejistotě při odhadování množství velmi složité. 

 

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. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části studentka definuje pojem fasáda, zabývá se vývojem 
a vzhledem fasády napříč historickými slohy. Následně zmiňuje možné architektonické prvky na fasádách. 
V práci je rovněž věnována pozornost oblasti památkové péče a jsou zde zmíněny práva a povinnosti vlastníka kulturní 
památky.  
Důležitou částí práce je část věnovaná rekonstrukcím fasád, užívaným materiálům a technologickým postupům. 
V praktické části se studentka věnovala problematice ocenění, porovnala směrné ceny cenových soustav Od firmy ÚRS 
Praha a RTS Brno. Na specifické prvky se pokusila vytvořit ukazatele z poskytnutých rozpočtů již realizovaných staveb. 

 

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 je schopna 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. 
Studentka při zpracování využila znalosti získané během studia. Téma bylo poměrně náročné a nebylo jednoduché získat 
dostatečné množství informací ke specifickým okrasným prvkům historických fasáda a to zejména z důvodu jejich velké 
rozmanitosti a jedinečnosti.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
K formální a jazykové úrovni nemám připomínky. Struktura práce je logická a přehledná. 

 

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 
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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. 
Čerpané zdroje jsou přehledně  a dostatečně popsány. Počet uvedených titulů je dostatečný. 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
1) Co je podstatou závazného stanoviska vydaného obcí s rozšířenou působností, které si musí vlastník kulturní 
památky před obnovou zajistit? 
 
2) Přiblížení problematiky barevnosti fasád, jak probíhá průzkum barevnosti? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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