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Bakalářská práce studenta Jaroslava Novotného s názvem „Stavebně technický průzkum existujícího 
objektu RD” je zaměřena především na hodnocení aktuálního stavebně technického stavu téměř sto let starého 
rodinného domu. Po provedení předběžné vizuálně defektoskopické prohlídky objektu se student rozhodl zaměřit 
svou práci zejména na problematiku vlhkosti objektu a vlhkosti v objektech obecně. 

Bakalářská práce je přehledně členěna na jednotlivé kapitoly, které na sebe chronologicky navazují. 
V teoretické části práce se student věnuje částečně historii lidové architektury na území ČR v souvislosti se 
zkoumaným historickým objektem rodinného domu. Dále je pozornost teoretické části práce zaměřena 
především na problematiku vlhkosti stavebních konstrukcí a možnosti některých řešení, jak sanačních, tak 
konstrukčních. Obsáhlá praktická část bakalářské práce je zaměřena na stavebně technický průzkum objektu 
rodinného domu. Student si v rámci provádění průzkumu osvojil některé metody a postupy při provádění 
diagnostiky objektu in-situ ve spolupráci s vedoucím práce. Na základě provedených zkoumání vybraných 
konstrukčních části a celků objektu student velmi přehledně a pečlivě stanovil v závěru práce možnosti 
stavebních opatření. Návrh opatření rozdělil dle obtížnosti provedení a finanční náročnosti, což je velmi cenné 
zejména pro vlastníka nemovitosti, který se na základě předložené práce muže orientačně rozhodnout, která 
opatření a v jakých fázích zvolí. 

Přehledné přílohy, které jsou nedílnou součástí předkládané bakalářské práce obsahují poměrně podrobnou 
výkresovou dokumentaci objektu. Při provádění průzkumu objektu byla pořízena velmi názorná 
fotodokumentace popisovaných poruch a vad. 

 
Dotazy a připomínky: 
 
-  Lze nějakým způsobem identifikovat aktuální vlhkost stěny po výšce, resp. rozložení vlhkosti po výšce stěny? 
-  Může mít zvýšená vlhkost vliv na pevnost přírodního kamene jako stavebního prvku, např. pískovce? 
 
Bakalářská práce studenta Jaroslava Novotného je zpracována se zodpovědným přístupem k práci, zejména 
k vyhodnocení provedeného stavebně technického průzkumu objektu sto let starého rodinného domu. Na 
předkládané práci oceňuji zejména její názornost, přehlednost a také možnost využití poznatků bakalářské práce 
pro účely majitele, který se může alespoň orientačně rozhodnout o způsobu sanace objektu, jak z hlediska 
technické, tak z hlediska finanční náročnosti.  
Bakalářskou práci hodnotím jako velmi dobrou a navrhuji stupeň hodnocení: 
 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 
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