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Bc. Hana Kopečková zpracovala diplomovou práci na téma „Hodnocení aktuálního stavebně 
technického stavu existujícího objektu“. Dle zásad pro vypracování, které jsou specifikovány 
v zadání práce ze dne 31.3.2013,  je řešena problematika návrhu metodiky, realizace a vyhodnocení 
diagnostického průzkumu vybraných konstrukčních prvků a celků bytového domu Gorkého 16 v Brně. 
Předmětný objekt je situován v blízkosti areálu Filozofické fakulty MU, kde v posledních letech 
probíhaly rozsáhlé stavební práce při rekonstrukci a dostavbě areálu. Základním cílem práce je 
hodnocení stavebně technického a statického stavu bytového domu s posouzením případného 
negativního vlivu od stavebních prací realizovaných v blízkém okolí objektu. 

V úvodních kapitolách je stanoven účel a cíl diagnostických prací, specifikován předmět 
hodnocení, diskutována problematika stavebně technických průzkumů a uvedeny metody 
diagnostického průzkumu historických zděných konstrukcí. Rozsah stavebních prací, které by mohly 
mít negativní vliv na hodnocený objekt bytového domu, je přehledně uveden v kapitole Rekonstrukce 
areálu Filozofické fakulty při ulici Arne Nováka. 

Obsahové členění jednotlivých navazujících kapitol, které řeší vlastní praktickou část práce, je 
přehledné a plně odpovídá postupům specifikovaným v ČSN ISO 13822 pro hodnocení existujících 
konstrukcí. Je podán technický a stavební popis objektu, specifikovány inženýrsko-geologické a 
hydrologické poměry zájmového území, popsán stavebně historický vývoj objektu včetně komentáře 
dobových aspektů provádění zděných konstrukcí a předpisů pro obytné budovy. Velice přehledně je 
zpracována část popisující stavebně materiálový průzkum zdiva v 1. PP s výsledným stanovením 
návrhových pevností zdiva a následný statický výpočet a posudek únosnosti zdiva. Nálezy vizuálně 
defektoskopických prohlídek před zahájením stavby v blízkém okolí hodnoceného objektu i jeho 
dokončení jsou uvedeny přehledně s jednoznačným a technický správným popisem. V závěrečných 
práce je souhrnný přehled výsledků, celkové hodnocení aktuálního stavebně technického stavu objektu 
a jsou obecně specifikována nutná stavební opatření pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti, 
bezpečnosti a mechanické odolnosti. 

Autorka diplomové práce prokázala schopnost samostatného a dostatečně spolehlivého hodnocení 
existující konstrukce. Hodnocení existujících konstrukcí vyžaduje znalosti překračující rozsah 
návrhových norem, protože vychází z odlišného pojetí než je navrhování nových konstrukcí. Jako 
vedoucí DP především hodnotím efektivní návrh zpracované metodiky diagnostických prací a 
přehledné zpracování vyhodnocení při výrazně interdisciplinární povaze řešené problematiky. Práci 
hodnotím následujícím klasifikačním stupněm. 
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