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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 vnímat řešenou 
problematiku v širších souvislostech 

       

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): 
 

Student měl v bakalářské práci za úkol zpracovat podrobný stavebně-technický průzkum 
historické budovy včetně schémat a fotodokumentací zjištěných poruch. Dále provést 
vlhkostní průzkum vč. průzkumu chemismu a důkladnou analýzu možných příčin zjištěných 
poruch. V závěru měl student zhodnotit možné sanační metody a na základě zhodnocení 
navrhnout pro daný objekt popř. jeho část finální řešení. 

Práce po obsahové stránce splňuje cíle a zadání práce. Po grafické stránce je práce velmi 
dobře zpracována.  

 
Připomínky k práci: 

 Pro lepší orientaci v práci by posloužil větší výkres (např. formátu A3 složený na 
formát A4 a vložený do bakalářské práce) s vyznačení světových stran, ke kterým se 
student v textu často odkazuje. 

 Texty jsou často málo srozumitelné – doporučuji si po sobě práci důkladně přečíst 
s odstupem času. Případně texty doplnit obrázkem, výkresem či schématem. 
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 V technické dokumentaci je vhodné používat technický jazyk. Je vhodné tedy text 
psát spíše v trpném rodu. Zároveň doporučuji používat přesné odborné termíny. Po 
gramatické stránce je práce zdařilá.  

 Výztuž v železobetonu není vyrobena ze železa ale z oceli (str. 32). 

 Řada fotografií je nezřetelná či nevystihující podstatu (např. str. 38). 

 V části, která se zabývá STP krovu, chybí pro lepší pochopení příčný řez krovem. 

 Postrádám hlubší zpracování kapitoly 5 – „Návrh řešení sanace“ včetně výkresů: 
o Zhodnocení možných sanačních metod, výhody a nevýhody, použitelnost 
o Svislá hydroizolace uhelny a její napojení vodorovnou hydroizolaci stropu? 
o Bylo zjištěno, že vyšší vlhkost obsahuje zdivo nad podlahou řešené místnosti > 

jak bude zamezeno vzlínání vody z podzákladí? 
 

Oceňuji rozsáhlý laboratorní průzkum zpracovaný nad rámec zadání BP. 
 

III. Doporučení pro rozpravu 
Pro účely rozpravy doporučuji následující (povinné pole): 

 Sanační metody – druhy, použití, účinnost jednotlivých metod. 

 Technologický postup při protézování prvků krovu. 

 Ztužení střešních konstrukcí (vaznicový krov se stojatou stolicí, vazníkový krov). 
 

 
 

VI. Celkové hodnocení 
Jako oponent hodnotím předloženou bakalářskou práci známkou: 

 

C 
………………… 

 
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 bakalářské práce:  
 

 Doporučuji práci k obhajobě 

 Nedoporučuji práci k obhajobě 

 
 
 
V Praze dne 7. 6. 2017 

 
 
         Oponent bakalářské práce

   


