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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Problematika otvorový výplní při rekonstrukcích historických budov 
Jméno autora: Bc. Lucie Randáková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Technologie staveb 
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce 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. 

Diplomantka v plném rozsahu splnila náročné téma zadání diplomové práce. Popsala problematiku  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Diplomantka byla po celou dobu zpracování diplomové práce aktivní a často konzultovala. Téma jí velice zajímalo (sama 
s návrhem téma přišla), protože si řešení konkrétní rekonstrukce památkově chráněného objektu podílela (Rekonstrukce 
Památníku odboje při VHÚ) a sama vytvářela a ověřovala na konkrétní a velmi složité stavbě, poznatky související 
s tématem diplomové práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 
řešení. 
Daná problematika okenních výplní je náročná na kvalitní provedení a s podmínkami památkové ochrany svázaná 
náročnou rekonstrukcí stavby a zde konkrétně různých typů otvorových výplní (VHÚ), je tématem, které tak zpracované 
může být předlohou / příkladem pro jiné další obdobné případy rekonstrukcí souvisejících s otvorovými výplněmi. 
Diplomová práce je zpracována na odpovídající úrovni budoucího inženýra. Diplomantka prokázala technické myšlení a 
vnímání řešené problematiky v širších souvislostech, tedy aplikování inženýrského přístupu v řešení. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Je na velmi dobré úrovni předpokládající ukončení vysokoškolského studia. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Nemám připomínek. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Diplomantka pracovala se snahou s navrženou problematiku nejen popsat a i aplikovat na konkrétní stavbě. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Diplomová práce je pro oblast rekonstrukce staveb, konkrétně pro zpracování rekonstrukce resp. Repase či 
náhrady - repliky okenních výplní velmi přínosnou. Je též přínosná pro snadný a přehledný postup prací (pozn.: 
pro celý řídící tým včetně jednotlivých poddodavatelů) z pohledu nejen kvality výsledku, ale že se na něco 
nezapomene a bude vše, jak pro další generace je potřeba zachovat. 

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

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 31.1.2019     Podpis:   Pavel Svoboda 


