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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Problematika otvorových výplní při rekonstrukcích historických budov.   

Jméno autora: Bc. Randáková Lucie   

Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K122 – Katedra technologie staveb 
Oponent práce: Ing. Jiří Šugar 
Pracoviště oponenta práce: METROSTAV a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o nadprůměrně náročné téma. Zvládnutí práce vyžadovalo znalosti z několika stavebních oborů a jejich přesah do 
historie i současnosti. 

 

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. 

Autor se v diplomové práci věnuje materiálům a vlastnostem výplní otvorů a dává je do kontextu s požadavky na jejich 
provádění v historických budovách.  
Řeší opodstatněnost požadavku na co největší míru zachování historických prvků s odkazem na platnou legislativu a 
popisuje kroky jakými lze při plnění tohoto požadavku postupovat. Popisuje postupy při pasportizaci prvků. Zamýšlí se nad 
volbou postupů i v návaznosti na následnou údržbu a ošetřování řešených výplní otvorů. Rovněž se detailně a citlivě 
věnuje problematice projednávání s NPÚ. 
V praktické části autorka uvádí příklady z realizací dvou projektů, v menší míře se věnuje realizaci Hradu Sloup a ve větší 
míře pak realizaci Rekonstrukce Památníku odboje při VHÚ. Řeší zde i ekonomickou stránku zadání. 
Student jednoznačně splňuje zadání diplomové práce. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vzhledem k širokému tématu student zvolil vynikající postup řešení. Nezacházel do, v tuto chvíli, zbytečných a obsáhlých 
detailů, ale celá diplomová práce sleduje jasnou myšlenku, neodbíhá od tématu. Student zvolil takový postup, který mu 
umožnil splnit zadání a je si vědom různorodosti možných přístupů k dané problematice a uvědomuje si, že přístup bude 
na různých projektech různý. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
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 naprosto dostačující. Student ve své práci kombinuje znalosti získané studiem a z 
odborné literatury a potvrzuje je při popisování příkladů z praxe, kde přidává rovinu ekonomickou.  
Student se v zadaném tématu velmi dobře orientuje, chápe souvislosti a má velmi dobré technické znalosti. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň, rozsah práce a grafická úroveň je dostačující. Překlepy, popř. neobratné formulace se objevují jen zcela 
výjimečně. 
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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. 
Student použil ve své práci knižní zdroje, články publikované na internetu, části výrobních dokumentací dodavatelských 
firem a citace z platné legislativy. Tematické spektrum použitých zdrojů je široké, za účelem splnění zadání. Použité 
informační zdroje jsou relevantní, jsou správně citovány a citace odděleny. 

 

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. 
Z diplomové práce je znát velký zájem studenta o zvolené téma. Ten však samozřejmě není sám o sobě, bez odborných 
znalostí, dostačující, ale je podmínkou proto student mohl napsat diplomovou práci na vysoké úrovni, což je tento případ. 
Teoretické závěry, v této práci uvedené jsou jednoznačně využitelné v praxi. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Otázky: 

1. Je možné provést repasi dřevěných dveří za podmínky, že je v projektu PBŘ u těchto dveří uveden 
požadavek na jejich požární odolnost? 

2. Jak se nazývá orgán státní správy, který vydává závazné stanovisko k projektové dokumentaci na základě 
doporučení NPÚ? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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