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I. Kritéria hodnocení 
 

Kritéria hodnocení A B C D E F nehodnoceno 

Splnění cílů a zadání práce        

Odborná úroveň práce        

Vhodnost použitých metod        

Formální a grafická úroveň práce        

Srozumitelnost práce        

Schopnost studenta aplikovat 
inženýrský přístup při řešení 

       

Poznámka: Políčka v tabulce zaškrtnete pomocí dvojitého kliknutí na políčko myší (vybrat „Výchozí hodnota = zaškrtnuto“), nebo místo něj 
do příslušné buňky tabulky vepište znak X. 

 
II. Připomínky k práci 

 
Zdůvodnění hodnocení jednotlivých kritérií (povinné pole, rozsah ¼ - ½ stránky): 

 

Diplomová práce se zabývá stavebně technickým průzkumem kostela a návrhem sanačních opatření některých 
poruch. Vzhledem k velmi špatnému stavu objektu a faktu, že se jedná o kulturní památku, hodnotím zadání 
jako náročné. 
 
Provedená pozorování a měření na místě a vyhodnocení sebraných dat hodnotím jako správné. Kromě 
konstrukce krovu, který nebyl přístupný, je technický průzkum velmi komplexní a detailní. Navržená sanační 
opatření považuji pro daný typ objektu za vhodná. Nad rámec zadání je provedena analýza biologických 
degradačních procesů a metoda likvidace biotických škůdců. 
 
Pozitivně hodnotím snahu o maximální využití informací z dostupných zdrojů, modelace konstrukcí a 
zatěžovacích stavů pro statické výpočty, které svědčí o schopnosti studentky řešit daný problém v širších 
souvislostech a aplikovat inženýrský přístup. 
 
Po formální stránce je práce logicky a přehledně členěná, texty jsou srozumitelné. Výkresová dokumentace je 
kvalitně zpracována. 
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Celkově jsem našel jen dvě drobné chyby: 
 

1) Na výkresu č. 16 je zjevně špatně legenda - červené šipky značí nasávací potrubí, modré výdechové. 
2) V odstavci 4.1.1 Stěnové vzduchové dutiny je popsána konstrukce z železobetonových 

prefabrikovaných dílců, což neodpovídá konstrukci na výkresu č. 15., kde je použita zděná stěna 
z vápenopískových tvárnic. 

 

Celkově je práce zpracována v požadovaném rozsahu a stanovených cílů bylo dosaženo. 
 

III. Doporučení pro rozpravu 
 

Pro účely rozpravy doporučuji následující (povinné pole): 
 

1) Jaké jsou výhody nevýhody metody sanace použité v práci (stěnová vzduchová dutina a stahování 
klenby táhlem)? 

2) Jak by bylo možné alternativně provést sanaci vlhkého zdiva? 
3) Jakým způsobem se provádí sanace kleneb při požadavku památkové péče na skrytá táhla? 

 
VI. Celkové hodnocení 

 
Jako oponent hodnotím předloženou diplomovou práci známkou: 

 

A (výborně) 
 
Používaná stupnice hodnocení: 
 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

 
 

V. Závěr 
 

Na základě výše uvedeného jako oponent předložené diplomové práce:  
 

 Doporučuji práci k obhajobě 

 Nedoporučuji práci k obhajobě 

 
 
 
 
 
V Praze  27. 1. 2017 

 
 
                   Ing. Jan Prokop 
              Oponent diplomové práce 
  


