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Bakalářská práce studentky Anežky Kinclové s názvem „Hodnocení vad a poruch existujícího 

objektu” řeší ve své praktické části problematiku hodnocení aktuálního stavebně technického a 

statického stavu rodinného domu v obci Omice, jehož původní část je stará více jak 100 let. V 70. a 

90. letech minulého století zde nadále proběhly dostavby dalších dvou částí objektu. 

Práce je členěna mimo úvodu a seznamů asi do 12 věcných kapitol, které ovšem ne zcela vystihují 

název a zadání bakalářské práce.  

V teoretické části obsahující bezmála 7 kapitol se bakalantka věnuje pouze jedinému tématu a to 

vlhkosti a věcí týkajících se této problematice. Což je zajisté zajímavé a závažné téma zejména u typu 

objektu, který je následně řešen v praktické části, ale není to jediný problém.  

V praktické části je popsán již dříve zmíněný rodinný dům v obci Omice především se zaměřením 

na vlhkostní poměry. V návrzích jsou pak zmíněny možná řešení drenážních a podlahových systémů 

vhodných pro sanaci daného objektu. 

Dotazy a připomínky : 

- Bakalářská práce je příliš úzce zaměřena na jedno téma (vlhkost), což je v částečném rozporu 

se zadáním. Bylo by vhodné minimálně v teoretické části se alespoň encyklopedicky  věnovat i 

ostatním odvětvím průzkumu. 

- Po formální stránce je poměrně nevhodně zvoleno barevné pozadí hlaviček tabulek, což je činí 

hůře čitelnými. Na str. 15 je omylem uveden odkaz na neexistující tabulku 4.1 (místo 2.1). 

- Prosím o vysvětlení tabulky 2.1 . Závislost vlhkosti na pevnosti na straně 14. Kde se vzaly 

hodnoty vlhkosti „suché“ a „nasáklé“ ? Jde pouze o převzatou tabulku bez bližšího vysvětlení? 

- Když už je práce zaměřena především na vlhkost, bylo by vhodné podrobně rozebrat i jiné 

metody měření, než jen zmíněnou gravimetrickou metodu.  

- Co je to karbidová metoda, jsou její výsledky srovnatelné s gravimetrickou metodou ? 

- Jakým přístrojem byla měřena relativní vlhkost ve zkoumaném objektu?  

Studentka Anežka Kinclová prokázal samostatným zpracováním bakalářské práce 

schopnost odborné a samostatné orientace v řešené problematice na požadované úrovni. Po 

zohlednění dotazů a připomínek hodnotím předkládanou bakalářskou práci následujícím 

stupněm. 
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