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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rekonstrukce historického kostela 
Jméno autora: Lada Němečková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Oponent práce: Ing. Martin Mottl 
Pracoviště oponenta práce: Valbek, spol. s.r.o., Děčínská 717, 400 03 Ústí nad Labem 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 

Bakalářská práce řeší provedení zjednodušeného stavebně-technického průzkumu kostela sv. Petra a Pavla v obci Lišná, a 
následný návrh vybraných sanačních opatření. Vzhledem k velikosti objektu a jeho stavu hodnotím zadání bakalářské práce 
jako průměrně náročné. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Zjednodušený stavebně-technický průzkum byl proveden v dostatečné míře. Pro lepší objasnění stavby a konstrukčního 
systému by bylo vhodné přidat alespoň jeden řez objektem. V bakalářské práci je podrobně a kvalitně řešena problematika 
zvýšené vlhkosti, včetně laboratorních měření salinity a analýzy biotických činitelů. Analýza statických poruch není 
zpracována do takové podrobnosti, oceňuji však např. interiérové pohledy na statické trhliny.  
V další části práce bylo přistoupeno k návrhu sanačních opatření k omezení vlhkosti konstrukcí, zamezení biologické 
degradace a eliminace statických poruch v plném rozsahu. V návrhu již nebyly zohledněny sanace některých ostatních 
konstrukcí, které byly řešeny v rámci stavebně-technického průzkumu.  

 

Zvolený postup řešení správný 
 

Návrh sanačních opatření proti zvýšené vlhkosti konstrukcí byl zvolen vhodně, s ohledem na stav objektu i jeho 
památkovou ochranu. Studentka navrhuje rozebrání části podlahy v rozsahu nutném pro provedení interiérových 
vzduchových kanálků a následné nahrazení dlažbou podobných parametrů. Toto řešení neshledávám jako vhodné 
z hlediska památkové ochrany, doporučil bych použití původní dlažby; dále by byl vzhledově znatelný přechod mezi 
původní a novou dlažbou. Vzhledem k tomu, že není navržena eliminace dotace vlhkosti skladbou podlahy, bude dále 
zvyšována relativní vlhkost vzduchu v interiéru. Doporučil bych přistoupit k návrhu přirozeného či nuceného větrání 
interiéru.  
Na str. 61 je předepsáno napojení drenáže na kanalizační řád. Vzhledem k dnešním požadavkům na řešení likvidace 
dešťových vod by byla vhodnější realizace akumulačních nádrží či vsakování. Likvidace dešťových vod ze střech objektu 
není řešena.  
Nasávací komínky vzduchových dutin jsou navrženy jako ocelové, vzhledem k památkové ochraně objektu by byly 
vhodnější spíše kameninové či keramické.  
Statické zajištění je navrženo ve dvou variantách – sepnutí objektu helikální výztuží ve dvou výškových úrovních a trysková 
injektáž základů. Vzhledem k rozsahu a charakteru trhlin ve svislých nosných konstrukcích je zřejmé, že statické poruchy 
jsou způsobeny spíše nízkou tuhostí vrchní stavby, k sanaci základových konstrukcí bych se přikláněl spíše jen v bočních 
přístavbách kostela. 
Na str. 69 se předepisuje provedení injektáže v souladu s prováděním vzduchových kanálků. Na následujícím schématu je 
však injektáž vykreslena až po provedených kanálcích. 
Na střeše objektu se v průběhu vypracování bakalářské práce prováděly sanace. Bylo by vhodné jim také věnovat 
pozornost, alespoň zahrnout novou střešní krytinu do pohledů nového stavu (v pohledech ponechány stávající 
vláknocementové šablony). 
Práci by bylo vhodné doplnit o řez objektem v novém stavu se zohledněním sanačních opatření.  
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Celkově však hodnotím přístup k sanačním opatřením jako vhodný a realizovatelný. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
 
Odbornost závěrečné práce je dostatečná. Studentka aplikovala znalosti získané při studiu a z odborné literatury.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 
Bakalářská práce je logicky strukturovaná, textové i grafické části jsou zpracovány v dostatečném rozsahu a kvalitě. 
Jazykově je práce v pořádku, některé pasáže jsou však popsány poměrně stručně.  
K textu bych vytkl pouze následující drobnosti: 

1. Kapitolu 3.3.1. bych přesunul do předchozí kapitoly, nikoliv do popisu jednotlivých stavebních konstrukcí. 
2. Na str. 63 je psáno: „Aplikací sanační metody proti vzlínající vlhkosti bude omezen přístup vlhkosti i z podzákladí.“ – 

Vzlíná voda, nikoliv vlhkost.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Studentka při vypracování bakalářské práce využila dostatek relevantních zdrojů, včetně pramenů od správce objektu. 
Převzaté prvky jsou řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah. Citační etika nebyla porušena, bibliografické citace jsou 
úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami.  

 

 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Studentka vypracovala bakalářskou práci v dostatečném rozsahu. Doporučuji práci k obhajobě.  
 
Pro účely rozpravy doporučuji následující: 

1) Jak by se řešila sanace omítek stropu v interiéru? 
2) Jakým dalším způsobem by se dalo řešit zvýšení tuhosti vrchní stavby, s ohledem na památkovou ochranu 

objektu? 
3) Jakým způsobem by studentka přistoupila k návrhu větrání interiéru pro snížení relativní vlhkosti vzduchu? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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