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Bakalářská práce studenta Jiřího Cupla s názvem „Stavebně technický průzkum historického objektu 
sokolovny” řeší problematiku objektivního a komplexního hodnocení aktuálního stavebně technického a 
statického stavu bezmála sto let starého stavebního objektu v městyse Měřín, který byl stavebně upravován ve 
40. a 80. letech minulého století.  

Bakalářská práce je přehledně členěna na jednotlivé kapitoly, které na sebe chronologicky navazují. V úvodní 
kapitole je precizně deklarována základní motivace pro aplikaci diagnostických metod při hodnocení aktuálního 
stavebně technického, materiálového a statického stavu existujících stavebních konstrukcí. 

V teoretické části práce jsou na základě rešerše dostupné odborné literatury přehledně uváděny vybrané 
nedestruktivní diagnostické metody včetně semidestruktivních.  

V praktické části je dostatečně a přehledně pospána zvolená metodika diagnostických prací stavebně 
technického průzkumu hodnoceného objektu včetně specifikace účelu hodnocení aktuálního stavebně 
technického a statického stavu konstrukčních prvků a celků existujícího stavebního objektu. Oceňuji především 
zvolené označení a rozdělení jednotlivých dobových konstrukčních celků hodnoceného objektu do pěti dílčích 
částí, čímž je dosažena v popisné části práce přehlednost řešené problematiky. V závěrečných oddílech praktické 
části bakalářské práce jsou velice přehledně komentovány výsledky a vyhodnocení dílčích částí realizovaných 
diagnostických prací včetně specifikace návrhu nutných stavebních opatření pro zajištění dlouhodobé 
spolehlivosti a bezpečnosti stavebního objektu. Související přílohy jsou zpracovány na odpovídající tabelární i 
grafické úrovni. Praktická část práce včetně příloh splňuje veškeré požadavky na zpracování závěrečné zprávy 
stavebně technického a statického průzkumu existující konstrukce v běžné inženýrské praxi.  
 
Dotazy a připomínky: 
 
-  Je Obr. 1 v oddíle 3.1.2. Metoda Schmidtova tvrdoměru LB vhodným interpretem popisované diagnostické 

metody. Jak by byla realizována metodika praktického provádění této zkoušky v případě reálného zdiva se 
zabudovaným kusovým stavivem svislé děrovaných keramických cihel a tvárnic, které jsou na obrázku 
prezentovány. 

- V teoretické části jsou specifikovány dva typy „Kučerovy vrtačky“ pro nedestruktivní zkoušky malt v ložných 
spárách hodnoceného zdiva. Který z typů byl při realizaci diagnostických prací použit a jaký kritérie rozhodují 
při výběru typu vrtačky? 

- V oddílech 4.6.2 a 4.6.3 jsou uváděny výsledné pevnosti zabudovaných keramických kusových staviv a zdící 
malty. Jakým postupem se na základě stanovení hodnot těchto veličin určí charakteristická a návrhová pevnost 
zdiva hodnocených svislých nosných konstrukcí? 

- Při automatickém generování obsahu práce v použitém textovém editoru doporučuji při zpracování 
kontrolovat velká písmena (verzálky) a malá písmena (minusky). V případě oddílů 3.1.2 a 3.1.3 působí 
v obsahu závěrečné vysokoškolské práce chybný výtisk zbytečně rušivě.  

 
Student Jiří Cupl prokázal samostatným zpracováním bakalářské práce schopnost odborné a samostatné 

orientace v řešené problematice na požadované úrovni a splnil všechny požadavky specifikované zadáním ze dne 
30. 11. 2013. Bakalářskou práci hodnotím následujícím stupněm. 
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