
Verze 1.0 
1 

 

ČVUT v Praze 
Fakulta stavební 
Katedra konstrukcí pozemních staveb 

 

 
Oponentní posudek bakalářské práce 

 
Student: František Nesnídal 
Název práce: Průzkum a návrh rekonstrukce bývalého lihovaru Liblín 
Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D. 
Datum zadání: 2. 3. 2017 
Datum odevzdání: 17. 5. 2017 
 

 
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): 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na provedení a vyhodnocení zjednodušeného 
stavebně technického průzkumu zadaného objektu a návrh vybraných sanačních opatření. 
Detailněji se věnuje posouzení a návrhu sanace klenbových konstrukcí. 
Bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním. Nad rámec zadání je vypracována 
teoretická stať věnovaná klenbovým konstrukcím v rozsahu cca 40 stránek. Tato část by 
v práci nemusela vůbec být, neboť z ní autor v praktické části nikterak nečerpá či ji jinak 
nepoužívá. Formálně a graficky je práce zpracována na dobré úrovni. Drobné chyby v textu a 
některé věty, které postrádají smysl (např. str. 64, odstavec 2) mírně zhoršují srozumitelnost 
textu ale po odborné stránce nesnižují kvalitu předložené práce.  
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K předložené práci mám následující připomínky: 

 Stavebně technický průzkum (popis poruch) je zpracován formou passportu 
jednotlivých místností. Tato forma je sice možná, nicméně se při ní autor výrazně 
opakuje při popisu stále stejných poruch a výrazně znesnadňuje posouzení stavu 
jednotlivých konstrukcí. 

 Výsledky vlhkostního průzkumu vykazují v některých místech netypické průběhy 
(vzrůstající vlhkost se vzrůstající výškou nad terénem). Chybí zde však jakýkoliv 
komentář či snaha o vysvětlení těchto anomálií (viz. námět do diskuze). 

 V práci je provedena analýza zasolení materiálů, bohužel však chybí jakýkoliv závěr, 
co výsledky průzkumu pro konstrukci či navrhované sanační metody znamenají. 

 To samé platí o průzkumu biotického napadení dřevěných konstrukcí. 

 V zásadně úplně špatně je provedená 3D numerická analýza klenbové konstrukce. 
Chybí popis použitého materiálového modelu. Zásadní chyba je však v podepření 
modelu (podpory v místech klenbových výsečí) a tím jsou veškeré další výsledky a 
následné analýzy nesprávné (porovnání s 2D, hodnocení napětí, deformací apod.). 

 Dále je pro analýzu napjatosti (byť zatíženou chybným modelem) klenbové 
konstrukce (3D model) použito napětí σx, není však jasné, zda se jedná o napětí ve 
směru globálních os či lokálních os jednotlivých desek. 

  V části Posouzení opěrné stěny (klenby) v tlaku (kap. III.2.3) je zarážející stejná 
hodnota únosností stěny v patě a ve středu výšky (NRd,i a NRd,m). Obecně by se měla 
lišit (i když u tak masivní stěny jen o několik procent). 

 
 

III. Doporučení pro rozpravu 
 

Pro účely rozpravy doporučuji následující (povinné pole): 

 Autorem stanovené vlhkostní profily vykazují v některých místech netypické 
průběhy (nárůst vlhkosti s výškou odběru vzorku). Jaký je důvod tohoto jevu? Jaké 
mohou obecně být zdroje vlhkosti a jaký vliv má vlhkost a salinita na významné 
materiálové vlastnosti zdiva? 

 Jaké jsou mechanismy porušování valených kleneb a jaké je rozložení napětí po 
průřezu valených kleneb? 

 Kdy je možné/nutné odstranit bednění (odbednit) v případě dozdívání klenbových 
konstrukcí na bednění a proč? 

 
 
 

VI. Celkové hodnocení 
 

Jako oponent hodnotím předloženou bakalářskou práci známkou: 
 

C (dobře) 
 
Používaná stupnice hodnocení: 
 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 
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V. Závěr 

 

Na základě výše uvedeného jako oponent předložené bakalářské práce:  
 

 Doporučuji práci k obhajobě 

 Nedoporučuji práci k obhajobě 

 
 
 
V Praze dne 19. 6. 2017   

 
 
Ing. Radek Zigler, Ph.D. 
Oponent bakalářské práce

   


