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Diplomant se ve své práci s názvem „Průzkum a hodnocení zděné budovy zámečku“ zabývá 

praktickou a zajímavou problematikou z oblasti diagnostiky a zkoušení staveb. 

 

Práce je členěna poměrně přehledně na 7 hlavních kapitol. Po úvodu a cílech práce je 

v teoretické části zpracován obecný systém hodnocení existujících konstrukcí. Následuje 

kapitola o hodnocení zděných konstrukcí a metody průzkumu zděných konstrukcí. 

 

Praktická část je rozsáhlá a začíná základní identifikací objektu zámečku a jeho historií. 

Následuje podrobná prohlídka s bohatou fotodokumentací. Vše je uvedeno přehledně, místo a 

směr fotodokumentace je patrný z půdorysu na obr. 16. Popis konstrukcí se většinou odkazuje 

na dostupné dřívější posudky, které jsou řádně citovány. Krovu byla věnována jen okrajová 

pozornost, neboť jsou v havarijním stavu a v době prohlídky byl do prostoru krovu zakázán 

vstup. Celá prohlídka je završena pasportem poruch, zpracovaným do podkladů z let 1993 a 

2002 – jednalo se tedy zejména o změny stavu objektu.  

 

Následuje kapitola průzkum objektu. Před dokumentací sond a provedených jádrových vývrtů 

by však měl být lépe definován plán průzkumu. Práce dále obsahuje výsledky zkoušek 

provedených in situ a následně v laboratoři. Výsledky jsou zpracovány v tabelární podobě. 

Práce je završena statickým výpočtem vybrané klenby, která dle předpokladu nevyhověla na 

současné zatížení.  

 

Všechny cíle diplomové práce byly splněny, stejně tak rozsah odpovídá požadavkům na 

diplomovou práci (obsahuje 107 stran textu). Práce je členěna logicky, zpracována pečlivě a 

kromě řady fotografií a tabulek obsahuje rovněž textový komentář napsaný čtivým jazykem.  

 

Diplomant pracoval samostatně, aktivně se zúčastnil práce v terénu, o něco méně aktivně 

konzultoval. Přesto nakonec zvládl diplomovou práci zpracovat na velmi dobré úrovni. Práci 

hodnotím velmi dobře. 
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