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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 

 

Předložená bakalářská práce je zpracována celkově na velmi dobré úrovni. V textové části je 
velmi pečlivě zpracován stavebně technický průzkum předmětné budovy, který zahrnuje i 
mykologický průzkum doplněný laboratorními zkouškami. Podrobně je zpracována analýza 
vnitřních sil v klenbě. Kvalita stavebně technického průzkumu je dle mého názoru (na 
poměry studenta 4. ročníku) velmi vysoká. Výkresová část je zpracována také kvalitně, 
zaměření stávajícího stavu i zakreslení poruch je zpracováno na vysoké úrovni. 
 
Jediné, co lze jinak kvalitně zpracované práci vytknout je ne zcela dotažený návrh sanací 
analyzovaných poruch. V práci postrádám grafické přílohy, kde by byly zakresleny 
navrhované sanační zásahy popsané v textové části práce. Bylo by jistě zajímavé na 
výkresech vyznačit, které části dřevěných konstrukcí budou sanovány apod. Nicméně 
vzhledem k tomu, že v zadání bakalářské práce je kladen primární důraz na stavebně 
technický průzkum objektu a student má pouze „stanovit nutná sanační opatření“, bych 
absenci grafických příloh nepovažoval za nedostatek.  
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Samostatnou otázkou je potom smysluplnost sanace dřevostavby, jejíž konstrukce jsou (dle 
průzkumu studenta) velmi silně zdegradovány působením dřevokazných hub a hmyzu. 
Student v závěru práce správně uvádí, že předmětná stavba je již na konci své životnosti.  
 
   
Připomínky k formální a grafické úrovni práce: 
● Jazyková úroveň práce je celkově na velmi dobré úrovni (na poměry studenta 4. ročníku). 
● Grafické přílohy jsou zpracovány velmi kvalitně.  
 

Student splnil zadaný úkol v rámci požadovaného rozsahu. 
 
 

III. Doporučení pro rozpravu 
 

● Ve výkresech objektu vyznačit rozsah provedení navržených sanačních opatření. 
● Zhodnotit smysluplnost sanace dřevostavby, jejíž konstrukce jsou velmi silně zdegradovány  
    působením dřevokazných hub a hmyzu. 
 

VI. Celkové hodnocení 
 

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 bakalářské práce:  
 

 Doporučuji práci k obhajobě 

 Nedoporučuji práci k obhajobě 

 

 
 
 
V Praze dne 12.6.2015        

            doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. 
                  Oponent bakalářské práce 
  


