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Práce je rozdělena do sedmi částí a řeší komplexně problematiku metodiky, průzkumu a hodnocení stávající 
dřevěné konstrukce krovu kostela ve Vranově nad Dyjí. Rozsah práce zcela naplňuje požadavky pro diplomovou 
práci, kromě povinných úvodních stran obsahuje 88 stran textu a dalších 24 stran příloh.  

 
Rozsáhlá teoretická část obsahuje přehled vlastností dřeva, jeho vad a poruch včetně škůdců, dále je zde 
zpracován přehled krovových soustav a metod průzkumu dřevěných konstrukcí. Praktická část je řešena 
přibližně na 40 stranách textu a 24 stranách příloh, kam jsou vcelku vhodně přesunuty tabulky se zjištěnými a 
naměřenými hodnotami. 

 
Po stránce obsahové i odborné je diplomová práce řešena uceleně a diplomant komplexně řeší danou 
problematiku – od metodiky průzkumu, přes vlastní provedení průzkumu až po statický výpočet vybrané části 
krovu. Požadavky na práci dané zadáním jsou beze zbytku splněny, dosažené výsledky jsou pozitivní a poskytují 
velmi dobrý podklad pro plánovanou realizaci sanace krovu. 

 
Diplomant použil platné normy a předpisy. V práci uvedl a citoval řadu odborných pramenů, převážná většina 
citací pochází z internetu. Z citací však zřejmě nedopatřením vypadla norma, podle níž bylo provedeno 
posouzení krovů.  

 
Po formální stránce je práce zpracována velmi pěkně, tabulky jsou přehledné a mají jednotnou úpravu, obrázky 
částí krovů jsou velmi názorné. Několik drobných překlepů nesnižuje jinak výbornou formální úroveň práce, 
snad jen fotografie by mohly být v určitých případech zvětšeny. Jejich uvedení úsporným způsobem v přílohách 
je sice možné, ovšem popis by měl být i v příloze pod každou fotografií. 

 
Při ústním vyjádření bych požádal o vysvětlení/doplnění těchto otázek a připomínek: 
• Jsou správné údaje o objemové hmotnosti dřeva při různé vlhkosti v tab. 1 (str. 18)?; 
• Jaké normy řeší problematiku zatřídění a zkoušení mechanických vlastností dřeva – zejména různé 

druhy pevnosti? Bylo by vhodné uvést porovnání značení pevnostních tříd dřeva v různých normách. 
• Podle jaké normy/norem bylo prováděno statické posouzení části krovu (str. 94); 
• V práci je uvedeno, že rozbor krovu byl proveden podle zásad ČSN ISO 13822. Jaké jsou hlavní zásady 

této normy a jakým způsobem byly použity v diplomové práci? 
 
Závěr: 
Celkově lze konstatovat, že rozsahem i obsahem odpovídá předložená práce požadavkům na diplomovou práci. 
Po grafické i jazykové stránce je zpracována velmi pěkně a nic zásadního jí nelze vytknout. Diplomant prokázal 
schopnost samostatně zpracovat zadanou tématiku a formulovat závěry. Atraktivitu práce zvyšuje rovněž 
zvolený objekt průzkumu – jeden z nejstarších kostelů na Moravě. V případě zodpovězení dotazů a vysvětlení 
připomínek navrhuji hodnocení:  
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