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Bakalant Tomáš Pírek se ve své bakalářské práci s názvem „Stavebně technický průzkum 

rekreačního objektu“ věnuje návrhu a realizaci diagnostiky in-situ před plánovanou 

rekonstrukcí objektu. 

Práce je členěna do osmi stěžejních kapitol, přičemž první a druhá kapitola se věnuje 

úvodu a vytyčeným cílům bakalářské práce. 

V teoretické části práce, kterou je třetí kapitola, jsou popsány zásady hodnocení konstrukcí 

dle ČSN ISO 13822 a některé z diagnostických metod používaných pro zděné a dřevěné 

konstrukce. 

V praktické části práce, tj. kapitola čtvrtá až sedmá, kde ve čtvrté kapitole je popis objektu, 

v kapitole páté (předběžný průzkum) je provedeno zaměření objektu se základním pasportem 

objektu. V šesté podrobný průzkum svislých nosných konstrukcí, stropních konstrukcí a 

krovu. 

V následující kapitole je proveden statický výpočet stávající stropní konstrukce nad 1. NP. 

Další kapitola se věnuje možným návrhům opatření pro sanaci objektu. 

V poslední kapitole, závěru práce, je shrnut stručně celý postup provedených 

diagnostických prací na objektu, jejich splnění a jsou zde rovněž uvedeny doporučení o 

rozšíření průzkumu o základové poměry objektu. 

Nedílnou součástí bakalářské práce jsou přílohy, které vhodně doplňují praktickou část 

bakalářské práce. 

Připomínky: 

- opakující se číslování kapitol „Podrobný průzkum“ a „Statické posouzení vybraných 

částí konstrukce“ označením 6 

- v seznamu příloh na str. 52 má být uvedeno Příloha B: Mechanicko-fyzikální vlastnosti 

dřeva místo Příloha B: Mechanicko-fyzikální vlastnosti zdiva 

- v rámci stanovení pevnosti zdiva by výslednou  hodnotou  měla být návrhová pevnost 

Dotazy: 

- které součinitele a jak ovlivňují výslednou návrhovou pevnost zdiva stanovenou 

z pevnosti charakteristické? 

- lze stanovit pevnost zdiva na základě odebraných jádrových vývrtů? 

 

 



 

Bakalářská práce je zpracována na velmi dobré technické i odborné úrovni. Jednotlivé 

kapitoly mají logickou návaznost. 

Popsané diagnostické metody v teoretické části bakalářské práce mohli být obsáhlejší a 

mohlo zde být popsáno více metod např. pro diagnostiku zděných konstrukcí. 

Z výše uvedeného textu posudku, připomínek a závěrečného zhodnocení práce navrhuji 

bakalantovi udělit hodnocení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 

 

 

V Brně dne 08. 06. 2015 ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


