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Stručný popis zadaného úkolu:. Cílem teoretické části práce bylo zpracovat zásady hodnocení 

existujících konstrukcí včetně specifik historických objektů podle nově vydaných norem ČSN 

ISO 13822 a ČSN 730038. Dále uvést zásady stavebně historického průzkumu a v neposlední 

řadě popsat diagnostické metody použité v praktické části. 

Cílem praktická části bylo provést důkladnou prohlídku posuzované historické budovy 

bývalého panského pivovaru (později okresního soudu) ve Zlíně a fotodokumentaci 

stávajícího stavu, dále vyhledání archivních plánů a materiálů. V rámci předběžného 

průzkumu vybraných částí konstrukce provést zkoušky in situ (zejména nedestruktivní) a 

případně v laboratoři – to se týkalo pouze odebraných vzorků kamene. Vyústěním bakalářské 

práce mělo být předběžné zhodnocení objektu pro účely modernizace a zpracování plánu 

podrobného diagnostického průzkumu. 

 

Úroveň práce: Práce je zpracována na vysoké úrovni po stránce věcné i po stránce formální. 

Celá práce je napsána velmi kvalitně, texty jsou odborné, ovšem jazyk není nikterak strohý – 

dá se říci, že přesahuje současný standart v oboru stavebnictví. Text je doprovázen řadou 

obrázků a kvalitních fotografií, které jsou doplněny i vhodným zvýrazněním např. trhlin ve 

zdivu. V práci je citováno 44 velmi různorodých pramenů včetně archivních dokumentů.  

V úvodu je velmi výstižně popsána podstata problematiky záchrany technických památek, 

mezi něž budova panského pivovaru z 16. století (po zámku druhá nejstarší budova ve Zlíně) 

zcela určitě patří.  

Teoretická část je přehledná, zabývá se hodnocením historických konstrukcí, použitými 

materiály historických staveb a přehledem diagnostických metod.  

Experimentální část obsahuje popis objektu včetně stavebního vývoje. Tato část je velmi 

cenná zejména pro pochopení historické hodnoty objektu, neboť obsahuje řadu dokumentů i 

starých fotografií zachycujících stav před několika zásadními úpravami ve 20. století. Velmi 

cenné jsou rovněž archivní plány objektu, uvedené samostatně v příloze 1 práce. Následuje 

fotodokumentace poruch objektu zjištěných při důkladné prohlídce. Fotodokumentace je 

včetně popisu a zvýraznění poruch velmi názorná a přispívá k odhalení mechanismů vzniku 

poruch objektu.  

V rámci předběžného průzkumu nebylo možné provádět větší destruktivní zásahy, což ostatně 

nebylo cílem bakalářské práce. Přesto byl odebrán a vyzkoušen alespoň vzorek pískovce z 

kamenného pilíře v 1.NP. Několik dalších nedestruktivních zkoušek se stalo podkladem pro 

návrh podrobného stavebně technického průzkumu, jehož provedení ovšem závisí na ochotě 

vlastníka s objektem něco udělat. 

 

Míra samostatnosti zpracování práce: Přístup bakalanta k vypracování zadaného úkolu byl 

velmi aktivní, pracoval samostatně, při zpracování práce průběžně a s časovou rezervou 

konzultoval výsledky.  

 



Míra splnění zadání: Práce svými 83 stranami textu a 18 stranami příloh (zde jsou uvedeny 

archivní plány a výsledky stavebně historického průzkumu) překročila rozsah daný zadáním, 

ovšem bylo by škoda práci zkracovat. Všechny zásady dané zadáním byly splněny. 

 

Celkový zhodnocení práce: Práce působí velmi uceleným dojmem a má význam pro 

zachování a případné budoucí využití této zajímavé historické budovy. Práce je zajímavá 

rovněž propojením dvou odborných pohledů – stavebně technického a stavebně historického, 

přesně podle zásad pro hodnocení objektů a nosných konstrukcí památek. Z tohoto hlediska je 

i vysoce aktuální. 
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