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Klášter osek - posouzení poruch stavebních objektů
z hlediska inženýrskéaeologie
/

Předložená diplomová práce se skládá ztextové a grafické části. Textová část tvoří 45
stran textu a je rozdělena do 11 kapitol včetně seznamu pouŽité literatury. Zhruba polovinu
z

toho tvoří rešeršeo charakteristice zájmového uzemi,

o jeho

geologických

a

hydrogeologiclcých podmínkách, rozsahu poddolování a dosavadních pruzkumech prováděných
v oseku

a

jeho nejbližšímokolí včetně zdokumentování soustavy vodních objektů v kláštemím

areálu a odvodnění kláštera' Tato část je zpracována logicky a věcně správně, použitéinformace

jsou řádně ocitovány a případně i okomentovány'

V dalšíčásti následuje popis terénníchpraci, které diplomantka buď provedla sama,
nebo se jich zúčastnila ve většímči menšímkolektiw. V této části jsou vždy správně uvedeny
odkazy na příslušnégrafické či textové přílohy.

Relativně obsáhlejší je vytvořený ,,Katalog škod.. v kapitole 8, kteý popisuje určitou

(|ze Íici i reprezentativní) část zvelice rozsáhlého souboru poruch stavebních konstrukcí
kláštemílro areálu' Zde je nutné ocenit práci diplomantky, která ač určitě nestudovala předmět
Konstrukce pozemních staveb na Stavební fakultě, se vcelku úspěšně pokusila identifikovat

rizné typy poruch klášterních objektu a sestavit je podle možnépříčinyporušení. U někteých
dokumentovaných poruch by se možná dalo diskutovat o jejich původu' a|e bez znalosti někdy

či vlastních sond provedených do
studovaného objektu či jeho základů by se jednalo většinou stejně pouze o spekulace, ikdyŽ

v minulosti provedeného stavebně historického pruzkumu

třeba podloženélrlavně osobními dlouhodobými zkušenostmi diskutujících. Tato část je
doložena celou řadou vcelku povedených fotografií (kterých má diplomantka určitě ještě víc)'
doplněných

i

slovním komentářem. Troufám si říci, Že je to velice dobře provedená ukázka

práce při dokumentaci poruch stavebních objektu, protože v rámci této diplomové práce určitě
není možnépodrobně zdokumentovat celý rozsáh|ý kláštemíareál.

je
Grafická část diplomové práce obsahuje 11 respektive 12 příloh, protože předřazena
velice uŽitečnápříloha č. 0 - Popis jednotlivých částíareá|u kláštera, takže čtenář textové části
netápe, v které části se právě nacházi.

Přílohu č. 1 tvoří inženýrskogeologická mapa oblasti města, hradu a kláštera osek
vměřítku 1:5000, která vznikla jako kolektivní práce při mapovacím cvičenívroce 2005. Na
zák|adě této mapy a archivních sond diplomantka

vytvořila pět geologických Íezůzájmové|to

izemi.Dalšípřílohy pak tvoří situace historického vodního systému a situace kláštera, sklepů,
vodního systému a míst ovlivněných vlhkostí. K posledně jmenované pŤiloze mám poznámku,

ŽetarozdilodpředchozísituaceveformátuA3jestejnýareáIznžnorněnnafo
tedy tolik,,čitelný...

poruchy

hlavní charakteristické
Přílohu č. 9 tvoří 33 fotografi i znÍuoňujrcích
přičemž si
je podle mého názoruvelmi dobře ryracována'
jsem
uvedl
ýše)
uŽ
část
Tato
fiak
jí určitě věnovala velkou
hlavní zaměÍeniabsolventů PřF UK. Diplomantka
zátroveřluvědomuji

pozornost.

Následují zpracovanévýsledky laboratorních

a
zkoušek a poslední přílohu tvoří situace

prací'
popis převz aých aprováděných sondovacích
a zpÍacovanou v souladu s běžnými zvyklostmi
Práci hodnotím jako velmi pěknou

podobnýchpruzkumů'PřestojsemvprácinaIezlmalémnožstvídrobnýchnedostatkůjakonapř.
párpřeklepů,nedokončenýodkazapod.,coŽalenesniŽujehodnotudiplomovépráce'
zadáni diplomové
solidně a plně splňuje požadavky
zpracována
práceje
Předložená
práce.

Navrhuji hodnocení velmi dobře.
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