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Název práce: Rekonstrukce Knurrova paláce, Fulnek 

Autor práce:  Bc. Vendula Kvapilová 

Oponent práce: Ing. Jiří Cigánek 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší rekonstrukci a sanaci nemovité kulturní památky ve městě 

Fulnek. Jedná se o čtyřkřídlý objekt s téměř obdélníkovým atriem. Hlavním 

předmětem diplomové práce je změna užívání stavby a návrhy opatření sanace 

vlhkého zdiva. Knurrův palác má tři nadzemní podlaží a je nepodsklepen, zastřešen 

klasickým krovem s vláknocementovou krytinou. Využití objektu je navrženo převážně 

jako občanská vybavenost, nyní se objekt nevyužívá. Stavba se nachází v těsné 

blízkosti svahu a na dotčený objekt navazuje sousední budova. 

Projekt je řešen ve stupni dokumentace pro provádění stavby. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

1. Diplomová práce svojí náročností a složitostí, kterou dosahuje zejména díky stáří 

objektu, velikosti objektu a zařazení do nemovitých kulturních památek, převyšuje 

standardy rozsahu diplomových prací. Diplomant konzultoval a následně zapracoval 

požadavky státní památkové péče a zástupců města Fulnek. Samotný projekt je 

zpracován na úrovni dosahující kvalit pro realizaci díla v praxi. 

2. Diplomant byl dle zaměření a průzkumu stávajícího stavu objektu nucen vyřešit mnoho 

komplikací souvisejícími s vysokou vlhkostí zdiva objektu. V diplomové práci jsou použity 

vhodné metody na odstranění jednotlivých nedostatků stávajícího stavu objektu. Zvláště 
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pak oceňuji iniciativu studentky při použití nestandartní metody provětrávané podlahy 

pro odstranění nežádoucí vlhkosti ze zdiva objektu.  

3. Práce splňuje veškeré normy a vyhlášky pro zpracování projektové dokumentace ve 

stupni pro provádění stavby. Studentka správně využila odbornou literaturu k řešení 

problémových částí stavby. Kladně hodnotím správnost a komplexnost zpracování 

projektové dokumentace pro rekonstrukci. 

4. V diplomové práci neshledávám zásadní pochybení v jazykové úpravě textové části. 

Grafická část D.1.1 architektonicko-stavební části je na velmi vysoké úrovni včetně 

zpracování výkresů stavebních úprav. Celkové grafické a formální zpracování je 

provedeno pečlivě včetně doplňujících popisů jednotlivých úprav. 

5. Diplomant splnil zadání diplomové práce. V rámci zpracování diplomové práce student 

navrhl nové využité objektu dle požadavků zástupců města Fulnek. Nad rámec 

povinného rozsahu diplomových prací student zpracoval 3 specializace v oborech ZTI, 

statické zajištění objektu a VZT, a to v dílčích částech. Jednotlivé specializace jsou 

zpracovány v nastaveném standardu celé diplomové práce. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Řešení provětrávané podlahy hodnotím jako vhodný systém pro daný objekt. Jako 

námět k diskuzi považuji zajištění dostatečného množství vzduchu do interiéru tak, aby 

bylo zajištěno zásobování provětrávané podlahy čerstvým vzduchem. 

2. Jedním z obvyklých metod odvodnění objektů je provedení drenážní kanalizace. 

Drenážní potrubní ovšem není vždy vhodnou volbou. Z jakého důvodu se student 

rozhodl tuto metodu nepoužít? 

3. Diplomová práce řeší bezbariérové užívání objektu v rámci možností stávajícího stavu. 

Prosím o komentář řešení zábradlí na bezbariérových rampách. 

Závěr: 

Zpracování diplomové práce hodnotím jako nadstandardní. Z mé dosavadní praxe mohu 

potvrdit, že takto zpracovaná projektová dokumentace by byla vhodným podkladem pro 

realizaci díla.   

 

Kromě výborné hodnocení doporučuji tuto diplomovou práci k případnému mimořádnému 

ocenění.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A/1 

Datum:  16. ledna 2018  Podpis oponenta práce………………………………… 


